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DECIZIA (UE) 2020/1582 A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2020
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene la reuniunile părților
Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a
Oceanului Arctic

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43, coroborat cu articolul 218
alineatul (9),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (denumit
în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2019/407 a Consiliului (1). Se preconizează că
acordul va intra în vigoare la o dată ulterioară în cursul acestui an.

(2)

Reuniunea părților este responsabilă cu adoptarea măsurilor destinate să asigure executarea acordului în vederea
realizării obiectivului de prevenire a pescuitului nereglementat în porțiunea de mare liberă din zona centrală a
Oceanului Arctic, prin aplicarea unor măsuri preventive în materie de conservare și gestionare, în cadrul unei
strategii pe termen lung de protecție a ecosistemelor marine sănătoase și de asigurare a conservării și a exploatării
durabile a stocurilor de pește. Măsurile respective ar putea deveni obligatorii pentru Uniune.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede că Uniunea trebuie să
asigure faptul că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile pe termen lung din punctul de vedere al
mediului și că sunt gestionate într-o manieră consecventă cu obiectivul de a realiza beneficii la nivel economic,
social și al ocupării forței de muncă și de a contribui la securitatea aprovizionării cu alimente. De asemenea,
regulamentul prevede că Uniunea trebuie să aplice o abordare precaută a gestionării pescuitului și trebuie să aibă ca
obiectiv asigurarea faptului că exploatarea resurselor biologice marine conduce la refacerea și la menținerea
populațiilor speciilor recoltate, la niveluri superioare celor care permit obținerea capturii maxime durabile. În plus,
regulamentul prevede că Uniunea trebuie să ia măsuri de gestionare și conservare bazate pe cele mai bune avize
științifice existente, să sprijine dezvoltarea cunoștințelor științifice și a elaborării de avize științifice, să elimine
treptat aruncarea capturilor înapoi în mare și să promoveze metode de pescuit care să contribuie la un pescuit mai
selectiv, la evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, și la un pescuit cu impact redus asupra
ecosistemului marin și a resurselor piscicole. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres că
obiectivele și principiile respective trebuie să fie aplicate de Uniune în cadrul relațiilor sale externe în domeniul
pescuitului.

(4)

După cum se stipulează în Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2019 privind oceanele și mările, inclusiv
regiunea arctică, în Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate și a Comisiei, intitulată „O politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică”, precum și în
Concluziile Consiliului din 24 martie 2017 privind „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru
viitorul oceanelor noastre”, sprijinirea acordului și posibila instituire a unei organizații sau a unui mecanism
regional de gestionare a pescuitului în marea liberă a regiunii arctice este un obiectiv important pentru Uniune în
vederea protejării mediului arctic și a asigurării unei dezvoltări durabile în regiunea arctică și în jurul acesteia, pe
baza cooperării internaționale.

(1) Decizia (UE) 2019/407 a Consiliului din 4 martie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea
pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic (JO L 73, 15.3.2019, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în
domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354,
28.12.2013, p. 22).
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(5)

Ar trebui să se stabilească poziția pentru perioada 2020-2024 care urmează să fie adoptată în numele Uniunii la
reuniunea părților la acord, întrucât măsurile de conservare și gestionare luate în temeiul acordului vor fi obligatorii
pentru Uniune și vor avea vocația de a influența în mod decisiv conținutul legislației Uniunii, în special al
Regulamentelor (CE) nr. 1005/2008 (3) și (CE) nr. 1224/2009 (4) ale Consiliului și al Regulamentului (UE) 2017/
2403 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(6)

Având în vedere cunoștințele limitate referitoare la resursele piscicole din zona acordului și caracterul acestor resurse,
și, prin urmare, necesitatea ca poziția Uniunii să țină seama de noile evoluții, inclusiv de noile informații științifice și
de alte informații relevante prezentate înainte sau în timpul reuniunilor anuale ale părților, trebuie stabilite proceduri,
în conformitate cu principiul cooperării loiale dintre instituțiile Uniunii prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru precizarea anuală a poziției Uniunii pentru perioada 2020-2024.

(7)

Prezenta decizie poate fi urmată, într-o etapă ulterioară, de o altă decizie distinctă a Consiliului privind începerea
negocierilor pentru constituirea uneia sau a mai multor organizații sau mecanisme regionale sau subregionale
suplimentare de gestionare a pescuitului în marea liberă a regiunii arctice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii la reuniunile părților Acordului pentru prevenirea pescuitului
nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic („acordul”) trebuie să fie conformă cu principiile și
orientările privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii la reuniunile părților acordului (6).

Articolul 2
Înainte de fiecare reuniune a părților la acord, atunci când acest organism este chemat să adopte decizii cu efecte juridice
asupra Uniunii, trebuie luate măsurile necesare astfel încât poziția care urmează a fi adoptată în numele Uniunii să țină
cont de cele mai recente informații științifice și de altă natură relevante, transmise Comisiei, în conformitate cu principiile
și orientările menționate la articolul 1.
În acest sens și pe baza informațiilor menționate, Comisia transmite Consiliului, cu suficient timp înainte de fiecare
reuniune a părților la acord, un document care prezintă în detaliu propunerea de precizare a poziției Uniunii, în vederea
dezbaterii și a adoptării detaliilor poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii.
În cazul în care, în cadrul unei reuniuni a părților la acord nu se poate ajunge la un acord, inclusiv la fața locului, chestiunea
respectivă este prezentată Consiliului sau grupurilor sale de pregătire, astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile
elemente.

Articolul 3
Poziția Uniunii, menționată la articolul 1, este evaluată și, după caz, revizuită de Consiliu la propunerea Comisiei cel târziu
până la reuniunea din 2025 a părților la acord.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea,
descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE)
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008,
p. 1).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea
respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE)
nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE)
nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE)
nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(5) Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a
flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).
(6) A se vedea documentul ST 11439/20, la: http://register.consilium.europa.eu
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Articolul 4
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 23 octombrie 2020.

Pentru Consiliu
Președintele
S. SCHULZE

