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Măsuri adoptate de ORGP-uri împotriva pescuitului ilegal (INN)
Planul internațional de acțiune al FAO privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 
(INN)1, lansat în 2001, subliniază necesitatea de a combate pescuitul INN în largul mării. 
Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP-urile), care sunt, în temeiul 
Convenției ONU privind dreptul mării, organismele multilaterale responsabilede gestionarea 
pescuitului în largul mării și care dețin, prin urmare, un rol fundamental în combaterea 
pescuitului INN. 

În conformitate cu Planul de acțiune și cu Regulamentul UE privind pescuitul INN2, adoptat 
ulterior, INN se referă la activitățile de pescuit care nu respectă măsurile de gestionare 
relevante, care nu sunt declarate sau care se desfășoară în afara unui sistem de gestionare și 
fără a respecta legislația internațională. Planul de acțiune al FAO furnizează o definiție 
completă.

În prezent, există 18 ORGP-uri. O rețea de cinci ORGP-uri pentru ton oferă o acoperire 
globală, însă, în ceea ce privește alte specii (stocuri de pești transzonale, specii de adâncime 
etc.), există încă regiuni vaste ale oceanelor pentru care nu s-au adoptat măsuri la nivel 
internațional referitoare la gestionarea pescuitului – în realitate, în zonele respective, pescuitul 
este nereglementat, cu excepția prevederilor generale stabilite de Convenția ONU privind 
dreptul mării sau de Acordul Organizației Națiunilor Unite privind rezervele de pește (în cazul 
statelor care l-au ratificat). Oceanul Atlantic beneficiază de cea mai bună acoperire din acest 
punct de vedere, însă chiar și în cazul acestuia există anumite lacune. În Oceanul Indian și în 
Oceanul Pacific, acoperirea este limitată, deși, de curând, au fost negociate două noi ORGP-
uri care să acopere Oceanul Pacific de Sud și Oceanul Indian de Sud-Vest, care se speră că 
vor intra în vigoare cât mai curând.

Zonele hașurate reprezintă regiunile în cadrul cărora ORGP-urile dețin competențe de 
reglementare privind pescuitul în largul mării

                                               
1  A se vedea site-ul FAO http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 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.
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Sursă: Programul marin global al IUCN 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Regiunile acoperite de ORGP-uri pentru ton (sus) și de ORGP-uri pentru alte specii în afară 
de ton (jos)
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Sursă: Cele mai bune practici recomandate Organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului. Chatham House, 
2007
Prezentul document de lucru examinează măsurile de gestionare adoptate de cinci ORGP-uri 
importante, selectate pentru a reflecta diversitatea celor existente la momentul actual:

 ICCAT - Comisia internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic 
(în vigoare din 1969)

 NAFO – Organizația de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (1979)
 NEAFC – Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (1982)
 CCAMLR - Comisia pentru conservarea faunei și florei marine din Antarctica 

(1982)
 WCPFC – Comisia pentru pescuit în Oceanul Pacific de Vest și Central (2004)

Printre acestea, se numără atât ORGP-uri foarte vechi (ICCAT), cât și ORGP-uri foarte noi 
(WCPFC), acoperind împreună o arie geografică întinsă. Unele dintre acestea, precum 
NEAFC, sunt formate dintr-un număr mic de state industrializate, în timp ce altele sunt 
complexe și includ multe state (ICCAT, WCPFC), ceea ce demonstrează dinamica uneori 
dificilă dintre statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Valoarea speciilor gestionate 
variază enorm, începând de la speciile pelagice de talie mică a căror valoare este destul de 
scăzută (NEAFC), până la specii de pește foarte valoroase, precum peștele dințos de 
Patagonia (CCAMLR) și tonul roșu (ICCAT).

Toate aceste ORGP-uri s-au confruntat cu probleme majore privind pescuitul INN. 

Măsuri adoptate în vederea combaterii pescuitului INN

De la momentul în care primele ORGP-uri au început să depună eforturi în vederea 
combaterii pescuitului INN, în anii 1990, s-au încercat o serie de măsuri. 

Identificarea navelor: Navele sunt responsabile pentru activitățile de pescuit INN, astfel că 
diferite măsuri privesc navele individuale. În vederea adoptării oricărui tip de măsuri, o navă 
trebuie să poată fi identificată, motiv pentru care multe nave își ascund identitatea sau se 
camuflează în larg sau în porturi. FAO a elaborat un set de specificații standard pentru
marcarea și identificarea navelor de pescuit. Toate cele cinci ORGP-uri menționate solicită 
navelor care pescuiesc în zonele lor de reglementare să fie marcate conform specificațiilor 
FAO sau conform unui sistem echivalent.

Listele cu navele înregistrate sau listele „albe”: Navele care sunt autorizate de către părțile 
contractante ale ORGP-urilor sau de către părțile colaboratoare necontractante (denumite 
colectiv PCC) să pescuiască în cadrul zonei de reglementare a ORGP-urilor sunt înregistrate 
pe o listă a navelor. În esență, acestea sunt navele pentru care PCC își asumă 
responsabilitatea. În cazul în care o navă este observată desfășurând acțiuni de pescuit și nu se 
află pe lista cu navele înregistrate, se consideră că acesta întreprinde activități de pescuit INN. 
În ciuda faptului că toate cele cinci ORGP-uri dețin o listă cu navele înregistrate, sfera, 
acuratețea și detaliile privind informațiile incluse variază.  De exemplu, listele CCAMLR 
includ nave de toate dimensiunile, în timp ce listele ICCAT includ doar vase de peste 20 de 
metri. Listele anumitor ORGP-uri includ, de asemenea, și nave frigorifice sau nave de 
transport (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Dacă o navă se regăsește pe listă, nu înseamnă 
neapărat că aceasta este activă în cadrul zonei respective, iar acest fapt nu garantează nici 
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respectarea normelor de către nava respectivă.

Listele INN sau listele „negre”: Aceste liste cuprind navele care a) au fost identificate 
desfășurând activități de pescuit în cadrul zonei reglementate fără a deține o autorizație, 
considerându-se, prin urmare, că întreprind activități de pescuit INN, b) dețin autorizație, dar 
pescuiesc ilegal sau c) se regăsesc în cadrul informațiilor comerciale ca surse care furnizează 
pește INN. Navele care se regăsesc pe lista neagră sunt, de obicei, supuse unei supravegheri și 
unor inspecții mai stricte și li se aplică diferite sancțiuni (de exemplu, refuzul de a li se acorda 
accesul la instalațiile portuare, inclusiv în vederea descărcării capturilor).  Aceste liste se pot 
dovedi a fi foarte eficiente în combaterea activităților de pescuit INN întreprinse de navele 
individuale - NEAFC susține că întocmirea listei a redus în mod semnificativ pescuitul ilegal 
în zona pe care o gestionează. Se remarcă o tendință pozitivă privind utilizarea în comun a 
listelor INN de către ORGP-uri, ceea ce extinde utilitatea acestora. Însă, o problemă majoră 
este că presupun un proces lent, anevoios și politic. Listele sunt actualizate numai în cadrul 
reuniunii anuale a membrilor ORGP-urilor, ceea ce le oferă navelor timp suficient să 
părăsească zona sau să își schimbe numele sau proprietarul. Deciziile cu privire la liste sunt 
adoptate chiar de către PCC, care, de obicei, încearcă să își țină navele proprii departe de 
aceste liste, astfel că listele INN conțin, în mare parte, nave care nu aparțin PCC - ținte mai 
ușoare. De exemplu, pe lista INN a ICCAT se regăsesc, la momentul actual, 24 de nave – 21 
cu pavilion necunoscut, una din Guineea și două din Bolivia. 

Sancțiuni comerciale: ICCAT este singura care a utilizat listele negre pentru a obliga  statul 
de pavilion să tragă concluziile logice ale responsabilității sale. În anii 1990, aceasta a interzis 
importul de anumite produse (ton roșu, ton obez, pește-spadă) din statele ale căror nave 
operau în zona ICCAT fără autorizație. Până în 2003, opt state au primit interdicții privind 
importul. Efectul a fost de scurtă durată, din două motive. Navele au arborat ulterior 
pavilionul altor state care nu primiseră sancțiuni și statele sancționate și-au mușamalizat 
activitățile alăturându-se ICCAT, moment în care le-au fost retrase sancțiunile. Nicio altă 
ORGP nu a urmat această abordare și chiar și ICCAT a redus aproape în întregime utilizarea 
unor astfel de sancțiuni, iar la momentul actual se aplică sancțiuni comerciale numai în cazul 
pescuitului ilegal de ton obez provenit din Bolivia și Georgia.

Programe de inspecție pe mare: Efectuarea de inspecții pe mare reprezintă o parte esențială 
a unui sistem de monitorizare eficient, deoarece numai în larg se poate obține o imagine 
completă privind activitățile întreprinse de nave.  În cadrul inspecțiilor portuare, se pot pierde 
din vedere anumite elemente importante. Toate cele cinci ORGP-uri permit inspectorilor din 
cadrul unei PCC să se îmbarce pe nave ale unei alte PCC, însă numai NAFO și NEAFC 
solicită PCC-urilor să trimită nave de inspecție pe mare pentru activitățile de pescuit la care 
participă. ICCAT a adoptat recent aceeași abordare cu privire la pescuitul de ton roșu. 

Programe regionale de observare: Programele de observare nu sunt utilizate pe scară largă 
de către ORGP-uri. NAFO este singura care impune prezența unui observator pe fiecare navă 
care desfășoară activități de pescuit. WCPFC elaborează un program regional pentru zonele 
din largul mării din cadrul regiunii pe care o gestionează și vizează o acoperire de 5 % până la 
jumătatea anului 2012. Altfel, în ceea ce privește pescuitul de ton roșu gestionat de ICCAT, 
prezența observatorilor este solicitată doar în cadrul crescătoriilor și pe navele cu plase-pungă. 
O inovație importantă a ICCAT este un program de observare a crescătoriilor de ton și a 
navelor frigorifice.
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Măsuri ale statului de port: ORGP-urile tind să se bazeze mai mult pe inspecțiile portuare, 
decât pe cele efectuate în larg. Atât NEAFC, cât și NAFO solicită PCC-urilor să inspecteze 
cel puțin 15 % dintre navele care acostează în porturile lor (deși, în cazul NEAFC, acest lucru 
este valabil doar cu privire la peștele congelat) și să permită descărcarea numai dacă statul de 
pavilion certifică faptul că peștele a fost capturat în mod legal.  CCAMLR impune inspecții 
portuare numai în cazul capturilor de pește dințos. Deși ICCAT stabilește un protocol privind 
inspecțiile portuare, acestea nu sunt solicitate decât în cazul pescuitului de ton roșu sau în 
cazul în care acostează în port nave care nu se află pe lista navelor autorizate. WCPFC nu 
impune cerințe speciale privind inspecțiile portuare, lăsând modul de desfășurare al acestor 
inspecții la latitudinea fiecărui stat de port.

Sisteme de documentare a capturilor: Prima ORGP care a elaborat un certificat ce atestă 
legalitatea capturilor, care trebuie să însoțească aceste capturi pe tot parcursul lanțului de 
custodie, este CCAMLR, care a creat în 2000 sistemul de documentare a capturilor de pește 
dințos. Ulterior, ICCAT a elaborat un sistem similar pentru capturile de ton roșu, ton obez și 
pește-spadă. Celelalte ORGP-uri nu au adoptat niciun sistem de certificare.

Navlosirea navelor: Statul de pavilion este primul responsabil cu asigurarea respectării 
normelor în acest sens. Totuși, navlosirea de către o PCC a unei nave de pescuit care are 
arborat pavilionul unui stat care nu aparține PCC este des întâlnită. Astfel, statul de pavilion 
nu este obligat să respecte normele ORGP, astfel că nu este clar care stat se face responsabil 
de activitățile acestuia. Atât ICCAT, cât și NAFO au încercat să clarifice responsabilitățile 
statului navlositor și ale statului de pavilion. ICCAT solicită observatori pe 10 % dintre navele 
navlosite de către o PCC.

Transbordarea: Având în vedere raritatea inspecțiilor în larg și tentația de a nu consemna 
meticulos datele în jurnalul de pescuit, transbordarea în larg oferă o lacună imensă pentru 
pescuitul INN. ICCAT a constatat acest lucru în urmă cu mulți ani și a introdus o interdicție 
generală privind transbordarea în larg, cu excepția celei între navele de pescuit cu paragate 
plutitoare și navele frigorifice înregistrate, și a consolidat-o, solicitând navelor frigorifice să 
fie dotate atât cu sisteme de supraveghere prin satelit (VMS), cât și cu observatori. WCPFC 
interzice transbordările în larg de către navele cu plase-pungă, însă permite altor nave să 
transbordeze dacă raportează acest fapt și dacă pe nava frigorifică există un observator. Alte 
ORGP-uri nu solicită decât raportarea transbordărilor.

Trebuie notat faptul că formatul măsurilor variază în mod considerabil. NEAFC și NAFO, 
care cooperează deseori, dețin un singur document care include toate măsurile de control și
care este actualizat atunci când este necesar. Pe de altă parte, ORGP-urile pentru ton au 
prevăzut zeci de măsuri separate destul de haotice și greu de urmat, care se suprapun deseori 
și care uneori se dovedesc a fi chiar în contradicție unele cu celelalte. Abordarea 
NEAFC/NAFO este, de departe, mult mai ușor de înțeles.

Dezbatere

În rândul ORGP urilor, s-a înregistrat o convergență lentă, dar sigură cu privire la 
instrumentele adoptate în vederea combaterii pescuitului INN, însă mai sunt multe de făcut 
pentru ca toate ORGP-urile să adopte cele mai eficiente măsuri posibile. Este nevoie de o 
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coordonare mai bună în rândul ORGP-urilor, iar acestea trebuie să dezvolte o cultură a 
bunelor practici pentru a face schimb de experiență.

De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că, chiar dacă o ORGP a adoptat o anumită 
măsură pentru a garanta respectarea normelor, nu înseamnă că aceasta este pusă în aplicare pe 
deplin. Este posibil ca PCC-urile individuale să nu își ducă la îndeplinire diferite 
responsabilități, în calitate de state de pavilion, state de port, state-costiere sau state-piață (de 
exemplu, ar putea să nu realizeze inspecții portuare adecvate), sau ca PCC-urile, la nivel 
colectiv, să refuze să utilizeze la maximum instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a 
se disciplina reciproc (de exemplu, refuzând să diminueze cota PCC pentru pescuitul în 
exces).

În cele din urmă, combaterea pescuitului INN reprezintă o chestiune de voință politică. Atât 
timp cât guvernele nu sunt dispuse să adopte toate măsurile posibile și necesare cu privire la 
propriile lor nave și la alte aspecte privind industria pescuitului, nu se vor înregistra prea 
multe progrese. Experiența recentă privind tonul roșu demonstrează perfect acest fapt. 
Evaluarea performanțelor înregistrate de ICCAT a demonstrat pe deplin eșecurile PCC-urilor 
privind abordarea problemelor din domeniul pescuitului, până la a descrie gestionarea 
pescuitului de către ICCAT ca fiind o „rușine internațională”. Era evident pentru toată lumea 
ce se întâmpla în domeniul pescuitului, dar PCC-urile au făcut prea puține în acest sens și cu 
întârziere.

PCC-urile, în general, depun toate eforturile posibile pentru a preveni luarea de măsuri 
împotriva propriei lor industrii. De aceea, procedura de luare a deciziilor în cadrul ORGP-
urilor are o importanță primordială. Atâta vreme cât deciziile sunt adoptate în mod unanim, 
orice PCC se poate opune oricărei acțiuni pe care o consideră a fi împotriva intereselor sale 
sau împotriva intereselor industriei sale. Chiar dacă deciziile sunt adoptate prin vot majoritar, 
se pot încheia înțelegeri neoficiale având drept scop găsirea unui sprijin suficient pentru a 
preveni luarea unor măsuri. Cu cât PCC-ul este mai mare și mai puternic, cu atât îi este mai 
ușor să obțină sprijinul necesar. Cea mai bună modalitate de a combate un astfel de 
comportament este transparența deplină a procesului decizional. Puține ORGP-uri practică 
acest lucru, chiar dacă ONG-urile pot participa ca observatori, deoarece înțelegerile se încheie 
în particular.

Acestea sunt motivele pentru care performanța ORGP-urilor trebuie evaluată de către experți 
independenți. Deja au fost efectuate anumite evaluări, însă acestea trebuie să devină 
obligatorii și trebuie să se desfășoare în mod regulat, cam o dată la cinci ani. De asemenea, 
aplicarea oricăror măsuri propuse în cadrul evaluării trebuie să fie obligatorie pentru 
ORGP-urile vizate.

Costurile pescuitului INN sunt mari, chiar dacă nu pot fi evaluate exact în termeni monetari. 
Acestea includ:

 epuizarea semnificativă a rezervelor de pește ca urmare a capturilor efectuate în 
afara oricărui control;

 pierderea veniturilor care ar trebui colectate de guverne, deoarece peștele capturat 
se află în afara ariei economiei oficiale; 

 pagube ecologice provocate de navele care ignoră măsurile de conservare.
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Guvernele susțin deseori faptul că monitorizarea și controlul sunt costisitoare, ceea ce este 
adevărat. Cu toate acestea, dacă nu sunt puse în aplicare controale și dacă pescuitul INN nu va 
fi eradicat, costurile pentru societate vor fi mult mai mari.


