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Posibile activități la nivel internațional de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN)

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a adoptat în 2001 un 
Plan internațional de acțiune pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat, care a ajuns să constituie baza eforturilor depuse de cele mai 
multe țări și organizații regionale în vederea eliminării pescuitului INN. Planul cuprinde o 
serie de măsuri pe care comunitatea internațională este invitată să le întreprindă, cu implicarea 
tuturor statelor, prin diferitele roluri pe care le au - stat de pavilion, stat de coastă, stat de port, 
stat de comercializare, statul în care se află proprietarul efectiv - și, de asemenea, în beneficiul 
cetățenilor lor. Planul subliniază necesitatea unei intervenții colective și integrate din partea 
comunității internaționale.

Întrucât mecanismele juridice internaționale funcționează lent, s-au înregistrat puține progrese 
în ceea ce privește unele dintre măsurile planului, propuse în urmă cu un deceniu. Acestea au 
fost discutate la reuniunea din 2011 a Comisiei pentru pescuit din cadrul FAO (COFI).

Deși UE acționează, de obicei, la fel de lent, ea a avansat mai rapid decât alte state pe calea 
combaterii pescuitului INN, prin adoptarea propriului plan de acțiune în 2002 și a 
regulamentului INN în urma raportului Aubert din proprie inițiativă1 din 2007. Provocarea cu 
care se confruntă UE acum este de a convinge alte state să adopte mãsuri similare și să 
realizeze, împreună, progrese mai rapide în privința altor inițiative. De asemenea, este 
momentul să se evalueze propriul plan de acțiune al UE, evaluare care ar trebui realizată la 
fiecare patru ani.

Prezentul document de lucru discutã mãsurile propuse sau aflate sub egida FAO, precum și 
alte inițiative internaționale pe care UE ar trebui să le urmeze.

Inițiativele FAO

Una dintre problemele cele mai delicate în ceea ce privește dreptul internațional în materie de 
pescuit a fost asigurarea răspunderii statului de pavilion - impunând statelor să ceară ca navele 
care arborează pavilionul lor să respecte măsurile de conservare și gestionare, precum și 
cerințele internaționale privind condițiile de muncă, siguranța etc. Navele care încearcă să 
eludeze aceste măsuri își schimbă deseori naționalitatea pentru a arbora pavilioane ale statelor 
care nu pot sau nu doresc să aplice normele în domeniu. O primă încercare de prevenire a 
acestor practici de schimbare a pavilioanelor s-a concretizat prin Acordul de conformitate al 
FAO din 1993, care a intrat în vigoare în 2003. Obiectivul inițial și ambițios a fost de a 
negocia o convenție care cerea statelor de pavilion să își îndeplinească responsabilitățile 
juridice, dar rezultatul a fost un simplu acord prin care statele promit să își îndeplinească 
aceste responsabilități și să transmită unul altuia o listă a navelor lor care depășesc 24 de metri 
lungime și care pot să pescuiască în marea liberă. Până în martie 2011, doar 39 de state au 
ratificat Acordul. 

În 2009, FAO a fãcut o nouã încercare în vederea abordãrii problemei, de data aceasta prin 
elaborarea unor criterii de evaluare a performanței statului de pavilion și prin luarea unor 
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eventuale măsuri împotriva navelor care arborează pavilioanele statelor care nu îndeplinesc 
aceste criterii. Un aspect important este faptul cã se are în vedere posibilitatea ca performanța 
unui stat de pavilion să fie evaluată nu numai de către statul însuși, ci și prin unele procese 
internaționale sau multilaterale [de exemplu, printr-o organizație regională pentru gestionarea 
pescuitului (ORGP) sau un alt organism], în conformitate cu Convenția ONU privind dreptul 
mării. Procesul FAO este în derulare, urmãtoarea consultare tehnicã fiind programatã pentru 
mai 2011.

Ideea unei liste a navelor pare mai acceptabilã decât codificarea responsabilitãții statului de 
pavilion. În 2007, COFI a convenit sã înceapã discuții cu privire la un registru global al 
navelor de pescuit pentru a crea o listã a navelor de pescuit, a navelor frigorifice și a navelor 
de aprovizionare, împreună cu datele referitoare la caracteristicile fizice, proprietarii, 
autorizațiile acestora, fiecare fiind identificată printr-un număr unic cu caracter permanent, 
chiar dacã se schimbã denumirea, pavilionul, proprietarul etc. Conceptul este similar 
registrului UE al flotei de pescuit. O Consultare a experților FAO din 2010 a recomandat ca 
registrul să se aplice inițial navelor mai mari de 100 GT sau mai lungi de 24 de metri și să se 
extindă pe o perioadă de opt ani, pentru a le include pe cele mai mari de 10 GT sau mai lungi 
de 12 metri, indiferent unde pescuiesc. În cadrul COFI din 2011, s-a decis ca registrul sã fie 
voluntar, în loc sã se creeze un instrument juridic obligatoriu. Bugetul obișnuit al FAO trebuie 
utilizat, pe cât posibil, în scopul finanțării, ceea ce poate limita rapiditatea sau sfera execuției 
sale.

Controalele și inspecțiile navelor la sosirea în port sunt cruciale, iar una dintre realizãrile 
majore ale planului este negocierea unui Acord privind mãsurile de competența statului 
portului, cu caracter obligatoriu. Acordul este în prezent în proces de ratificare, pentru a putea 
intra în vigoare. La 17 martie 2011, acordul fusese semnat de 23 de state, dar ratificat doar de 
douã. Acest acord ar trebui sã îmbunãtãțească și sistemul de controale portuare în UE, 
deoarece problemele sunt binecunoscute. Portul cel mai des menționat în ceea ce privește 
practicile deficiente în materie de inspecție este Las Palmas de Gran Canaria, însă s-a 
constatat că multe alte porturi de pe întreg cuprinsul UE permit debarcarea de pește INN. 
Toate statele membre trebuie sã-și îmbunătățească performanța. Întrucât acest aspect face 
obiectul unui raport separat (raportul Fraga), nu va fi discutat în continuare.

Inițiativele actuale ale UE

Comisia a declarat în dese rânduri cã, de cele mai multe ori, statele în curs de dezvoltare au 
nevoie de asistență financiară, tehnică sau de alt gen pentru a-și îndeplini responsabilitățile în 
calitate de state de coastă, îndeosebi pentru activitățile de supraveghere. În cadrul programului 
anterior de acorduri în domeniul pescuitului, UE a încercat, ca de obicei, sã convingã țările 
terțe să cheltuiască o parte din contribuția financiară pentru supravegherea pescuitului, 
eforturile sale având însă, în cel mai fericit caz, un succes limitat. În temeiul noilor acorduri 
de parteneriat în domeniul pescuitului, unele țări includ supravegherea în programele lor 
sectoriale multianuale.

Toate aceste eforturi rãmân la nivel național, în timp ce mobilitatea flotelor INN impune 
dezvoltarea unor programe regionale. Primul plan de supraveghere regional pe care UE l-a 
finanțat a fost un proiect-pilot derulat în sud-vestul Oceanului Indian, care a acoperit Zonele 
economice exclusive (ZEE) ale insulelor Comore, Madagascar, Seychelles și Mauritius, cu o 
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finanțare de 3,5 milioane de euro (fonduri UE) acordatã din Fondul european de dezvoltare 
(FED) în perioada 2004-2008. Acesta a fost urmat de un alt program FED, din 2010 pânã în 
2014, care a fost extins pentru a include Kenya și Tanzania. Un alt program derulat în aceeași 
regiune, prevăzut inițial pentru trei ani începând din 2007, dar extins ulterior până la sfârșitul 
anului 2011, este gestionat de DG MARE pentru un cost total de 10 milioane de euro. Acesta
acoperã ZEE Comore, Réunion, Madagascar, Seychelles și Mauritius. Activitãțile finanțate 
includ schimbul de date și informații, acțiuni de formare, patrulare maritimă și aeriană. Un 
raport de evaluare este așteptat în octombrie 2011.

În cadrul Comisiei subregionale pentru pescuit pentru Africa Occidentalã (Mauritania sud de 
Sierra Leone, inclusiv Capul Verde), FED finanțează un alt proiect (5 milioane de euro, 
fonduri UE) pentru consolidarea capacităților instituționale și de alt tip ale Unității de 
coordonare a operațiunilor de supraveghere (UCOS). Proiectul a început abia în ianuarie 
2011, dupã o întârziere îndelungatã cauzatã de probleme instituționale.

În Pacificul de Sud, încã un proiect FED (4 milioane de euro, fonduri UE) este în derulare din 
2010 pânã în 2014, pentru a contribui la lupta împotriva pescuitului INN prin încurajarea 
integrãrii regionale și promovarea unor activități de supraveghere comune.

Aspectele penale ale pescuitului INN

Anumite activitãți de pescuit, în general cele care presupun capturi de valoare foarte ridicată, 
sunt realizate, în parte, de entități criminale organizate. Intrã în aceastã categorie pescuitul de 
ton roșu și pescuitul cu plase în derivă din Marea Mediterană, pescuitul de scoici abalone în 
Africa de Sud și pescuitul de pește dințos de Patagonia (Dissostichus spp). Nu toți cei care se 
angajează în aceste activități de pescuit aparțin grupărilor criminale, însă aceste grupări 
criminale sunt cunoscute ca acționând în domeniul pescuitului INN, realizând infracțiuni de 
mediu. 

Devine din ce în ce mai evident, totuși, că grupările criminale sunt implicate în activități atât 
în amonte cât și în aval de operațiunile de pescuit efective și că tehnicile care au fost 
dezvoltate în alte tipuri de comerț asociat mai adesea cu crima organizată - droguri, spălare de 
bani, corupție etc. - sunt adaptate pentru a servi, de asemenea, sectorului pescuitului INN. 
Metodele de transport de materiale și provizii, de spălare de bani, evaziune fiscală, 
contrabandă, comercializare de produse ilegale, trafic de persoane - toate se regăsesc acum în 
diferitele activități de pescuit. 

Aceste grupãri pot fi asociații relativ eterogene de persoane, nu neapărat ceea ce se înțelege în 
mod normal prin „criminalitate organizată”. Chiar și așa, acestea sunt destul de bine 
organizate, încât să creeze societăți fictive pentru a ascunde identitatea beneficiarilor efectivi 
ai navelor angajate în pescuit INN, să treacă de la un pavilion la altul, să spele bani prin 
intermediul paradisurilor fiscale etc. Pentru a combate astfel de comportamente sofisticate, 
este necesară o cooperare internațională extinsă.

În mod clar, chiar dacã multe activitãți INN sunt comise de pescari sau nave care acționează 
în mod individual, există multe cazuri în care fie pescarii, fie navele, acționează în cooperare 
sau chiar conspirativ, sau în care beneficiază de asistența oferită de grupările criminale (prin 
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finanțare, reaprovizionare și realimentare pe mare, recrutare de pescari migranți, sustragere de 
la inspecțiile la debarcare sau import, crearea de societăți fantomă pentru a ascunde 
proprietarii reali etc.).

Întrucât, în multe cazuri, aceste activitãți au un caracter transnațional, Convenția ONU 
împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC) prezintă relevanță. Conform 
Convenției, o „grupare criminală organizată” poate fi formată din cel puțin trei persoane care 
acționează împreună în scopul comiterii unei infracțiuni grave. Aceastã definiție este foarte 
generală. UNTOC, fiind unul din textele juridice ale ONU ratificate la scarã largã, permite 
implicarea și cooperarea, dincolo de frontierele de stat, a unui număr mare de funcționari 
responsabili cu aplicarea legii, experți în domenii precum paradisurile fiscale, spălarea de 
bani, frauda vamală, traficul de persoane și alte tipuri de infracțiuni.

Guvernele au avut tendința de a trata pescuitul INN ca fiind, în primul rând, o problemã de 
conservare și gestionare a pescuitului, ignorând celelalte aspecte. Trebuie depuse eforturi mult 
mai mari pentru a implica principalele procese de aplicare a legii și de justiție penală, ori de 
câte ori este posibil acest lucru. Interpolul ar fi un exemplu de organizație la care s-ar putea 
apela. De asemenea, este necesar un sistem pentru schimbul de informații judiciare sensibile.

Oficiul ONU pentru combaterea traficului de droguri și prevenirea criminalității (UNODC) 
urmează să publice în aprilie 2011 un raport cu privire la incidența criminalității organizate 
transnaționale din sectorul pescuitului și vulnerabilitatea acestui sector în fața actelor cu 
caracter infracțional. Raportul va include numeroase exemple, din UE și nu numai, și se 
estimează că va oferi orientări pentru viitoarele eforturi de prevenire și combatere a acestor 
activități infracționale. 

Alte inițiative și idei

Toate inițiativele de mai sus, precum și activitățile ORGP descrise în Documentul de lucru nr. 
1, sunt deja în derulare într-un fel sau altul, deși unele dintre acestea sunt abia la început. 
Existã și alte idei de acțiuni care necesită o cooperare internațională, idei pe care UE ar putea 
să le promoveze și care ar trebui avute în vedere.

Mai multe ORGP-uri, nu toate însã, au fost supuse unei evaluãri, dar nu existã nicio 
cerință care să impună luarea de măsuri pe baza recomandărilor evaluării. Trebuie 
dezvoltat un mecanism astfel încât aceste evaluãri sã devinã obligatorii la intervale 
regulate, iar ORGP trebuie sã punã în aplicare recomandãrile rezultate.
UE își asumă un rol de lider mondial prin regulamentul său INN, dar trebuie să aloce 
suficiente resurse pentru a garanta că regulamentul este respectat și nu devine un tigru 
de hârtie. UE trebuie sã se angajeze rapid în discuții cu celelalte state de comercializare 
majore (SUA, Japonia, China), pentru a se asigura că legislația UE nu direcționează pur 
și simplu peștele INN înspre alte piețe. 
 În final, ar trebui negociat, eventual în cadrul OMC, un mecanism global de 
interzicere a comerțului cu pește INN.
O bazã de date globalã a ADN-ului provenit de la stocurile de pește, începând cu cele 
care sunt cel mai mult implicate în comerțul cu pește INN, ar avea o valoare 
inestimabilă în identificarea sursei peștelui și urmărirea în justiție a activităților ilicite.


