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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND PESCUITUL ȘI ACVACULTURA

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere nu este o chestiune care prezintă interes doar pentru UE și
pentru autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine care există, în special în ceea ce
privește conținutul unui posibil acord de retragere, operatorilor care desfășoară activități
de pescuit și orice altă activitate legată de etapele de producție, prelucrare, comercializare
și de distribuție, precum și de lanțurile de vânzare cu amănuntul a produselor pescărești și
de acvacultură li se amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare
când Regatul Unit va deveni o țară terță.
Sub rezerva unor dispoziții tranzitorii care ar putea fi prevăzute într-un eventual acord de
retragere, Regatului Unit nu i se mai aplică, de la data retragerii, normele politicii
comune în domeniul pescuitului . Acest lucru are în special următoarele consecințe4:
1.

CONTROLUL ȘI ASIGURAREA RESPECTĂRII NORMELOR

În conformitate cu dreptul internațional al mării, navele de pescuit care doresc să
desfășoare activități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări
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Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
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În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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Prezentul aviz nu abordează aspecte legate de transportul maritim, inclusiv de siguranța navelor de
pescuit (pentru aceste aspecte, a se vedea Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și
normele UE în domeniul transportului maritim), de calificările navigatorilor (a se vedea Aviz către
părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE privind nivelul minim de formare al
navigatorilor și recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor) și de echipamentul maritim
(pentru aceste aspecte, a se vedea Aviz către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele
UE în domeniul produselor industriale) (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro).

terțe sunt obligate să obțină o autorizație de pescuit din respectiva țară terță. În plus,
navele de pescuit care desfășoară activități de pescuit în apele țărilor terțe fac obiectul
legilor și reglementărilor aplicabile în statul de coastă în cauză și, prin urmare, pot fi
supuse controlului și activităților de aplicare a legii efectuate de autoritățile statului de
coastă respectiv. Statul de pavilion este responsabil de monitorizarea cu atenție, inclusiv
prin sisteme de autorizare, a activităților navelor care arborează pavilionul său atunci
când operează în apele țărilor terțe, pentru a se asigura că aceste activități nu subminează
sustenabilitatea stocurilor din apele statului de coastă și sunt coerente cu normele
aplicabile în materie de conservare ale statului de coastă.
În acest context, accesul navelor Uniunii în apele unei țări terțe în temeiul unor
autorizații directe, acordate de către autoritățile țării terțe, intră sub incidența procedurii
de autorizare prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2403 privind gestionarea sustenabilă
a flotelor de pescuit externe5. În acest cadru, cu condiția respectării tuturor criteriilor și
condițiilor prevăzute la articolele 4-7 din Regulamentul (UE) 2017/2403, statele membre
ale UE își pot autoriza navele să pescuiască în temeiul acestor autorizații directe, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16-18 din Regulamentul
(UE) 2017/2403. Această procedură necesită notificarea prealabilă a Comisiei și oferă
Comisiei posibilitatea de a se opune acordării autorizației de pescuit în conformitate cu
articolul 18 din Regulamentul (UE) 2017/2403 în cazul nerespectării condițiilor
prevăzute în acesta.
Începând cu data retragerii, aceste norme se vor aplica navelor de pescuit din Uniune care
doresc să desfășoare activități de pescuit în apele Regatului Unit.
Accesul navelor din țările terțe în apele Uniunii face obiectul procedurii de autorizare
prevăzute în titlul III din Regulamentul (UE) 2017/2403. În acest sens, navele din țările
terțe pot desfășura activități de pescuit în apele Uniunii numai dacă dețin o autorizație
emisă de Comisia Europeană în conformitate cu articolele 32-34 din Regulamentul (UE)
2017/2403 și cu condiția să respecte celelalte cerințe din titlul respectiv, în special
articolul 38 din Regulamentul (UE) 2017/2403 al Consiliului, care stabilește regulile
privind măsurile de control și asigurare a respectării normelor pentru activitățile de
pescuit în apele Uniunii desfășurate de navele de pescuit care arborează pavilionul unei
țări terțe.
Începând cu data retragerii, aceste norme se vor aplica navelor de pescuit din Regatul
Unit care doresc să desfășoare activități de pescuit în apele Uniunii6.
2.

DEBARCĂRILE ȘI PRIMA VÂNZARE A PRODUSELOR PESCĂREȘTI

Accesul la porturile țărilor terțe, inclusiv la serviciile portuare și la instalațiile de primă
introducere pe piață, precum și debarcarea capturilor în aceste porturi de către navele
care arborează pavilionul unui stat membru al UE fac obiectul normelor țării terțe
respective. Începând cu data retragerii, navele din Uniune care doresc să debarce în
Regatul Unit vor face obiectul normelor aplicabile în Regatul Unit.
5

Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017
privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe, JO L 347, 28.12.2017, p. 81.
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În temeiul articolului 2 din Regulamentul nr. 1005/2008, „navă de pescuit” desemnează orice navă, de
orice dimensiune, folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole,
inclusiv navele de sprijin, navele de prelucrare a peștelui, navele care participă la transbordare, precum
și navele de marfă echipate pentru transportul produselor pescărești, cu excepția portcontainerelor.
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Accesul la porturile din statele membre ale UE, inclusiv la serviciile portuare și
utilizarea instalațiilor de primă introducere pe piață, precum și desfășurarea de operațiuni
de debarcare și transbordare în aceste porturi sunt interzise pentru navele care arborează
pavilionul unei țări terțe, cu excepția cazului în care acestea respectă cerințele prevăzute
în capitolul II secțiunea I din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008. Începând cu data
retragerii, aceste norme se vor aplica navelor de pescuit din Regatul Unit care doresc să
debarce în Uniune.
Cele de mai sus nu aduc atingere normelor dreptului internațional al mării care se aplică
în caz de forță majoră sau de pericol.
3.

IMPORTUL ȘI EXPORTUL DE PRODUSE PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ

3.1. Notificarea statului de pavilion și certificarea capturilor
În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, în
vederea exportării în UE a produselor pescărești capturate de navele de pescuit aflate sub
pavilionul unor țări terțe7, Comisia trebuie să fi primit o notificare din partea statului de
pavilion. Începând cu data retragerii, acest lucru este valabil și pentru Regatul Unit.
Produsele pescărești8 pot fi importate în UE numai dacă sunt însoțite de un certificat de
captură [articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]. Certificatul de
captură care urmează a fi validat de Regatul Unit trebuie să certifice că respectivele
capturi s-au făcut în conformitate cu legile, reglementările și măsurile internaționale de
conservare și gestionare aplicabile. Certificatul de captură trebuie să fi fost validat de
autoritatea competentă din Regatul Unit și, dacă este necesar, trebuie să fie însoțit de alte
documente prevăzute de regimul de certificare în cazul unui import indirect după
transbordarea, tranzitul sau prelucrarea produselor într-o altă țară terță [articolele 14 și 19
din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008].
Exportul în Regatul Unit al capturilor făcute de navele de pescuit din Uniune va intra, de
asemenea, sub incidența regimului de certificare a capturii în cazul în care Regatul Unit îi
certifică Comisiei Europene, prin intermediul unei notificări, că dispune de convenții
naționale pentru punerea în aplicare, controlul și asigurarea respectării legilor, și de
autorități publice care au competența de a verifica certificatele [articolele 15 și 20 din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008].
3.2. Cerințe privind informarea consumatorilor, etichetarea și comercializarea
Produsele pescărești și de acvacultură introduse pe piața UE fac obiectul unor cerințe
specifice de piață prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/20139, care includ cerințe
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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,
JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
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În temeiul articolului 2 din Regulamentul nr. 1005/2008, „produse pescărești” desemnează orice
produse care intră sub incidența capitolului 03 și a pozițiilor tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura
combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, cu excepția produselor a căror listă
figurează în anexa I la prezentul regulament.
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Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, JO L 354,
28.12.2013, p 1.
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specifice privind informarea consumatorilor [capitolul IV din Regulamentul
(UE) nr. 1379/2013] și standarde de comercializare privind produsele pescărești și de
acvacultură [capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013]. Normele includ, de
asemenea, interdicția de a vinde pește sub dimensiunea minimă de referință pentru
conservare în scopul consumului uman direct.
Pe lângă aceste cerințe sectoriale specifice privind importul și exportul de produse
pescărești și de acvacultură, se aplică cerințele orizontale ale legislației UE din domeniul
alimentelor10.
Aceste norme, de natură sectorială sau orizontală, se aplică tuturor produselor alimentare
introduse pe piața UE, independent de locul de producție a alimentelor.
În ceea ce privește acvacultura ecologică, în cazul produselor introduse pe piața UE-27
începând cu data retragerii, certificatele emise de autoritățile și organismele de control în
Regatul Unit nu mai sunt valabile11.
4.

ORGANIZAȚII PROFESIONALE

Organizațiile de producători din domeniul pescuitului și al acvaculturii înființate în
temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 și organizațiile
interprofesionale înființate în temeiul articolului 11 din același regulament pot funcționa
în Uniune și își pot îndeplini sarcinile prevăzute de dreptul Uniunii numai dacă sunt
recunoscute de către statele membre în conformitate cu capitolul II secțiunea II din
regulamentul menționat. Începând cu data retragerii, organizațiile de producători și
organizațiile interprofesionale recunoscute în Regatul Unit în baza Regulamentului
(UE) nr. 1379/2013 nu vor mai fi considerate drept organizații profesionale reglementate
de dreptul UE.
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A se vedea Aviz către părțile interesate - Retragerea din Regatul Unit și normele UE în materie de
legislație alimentară (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro).
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Pentru detalii, a se vedea Aviz către părțile interesate - Retragerea din Regatul Unit și normele UE în
materie de legislație alimentară (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro).
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