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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la combaterea pescuitului ilegal la nivel mondial – rolul UE
(2010/2210(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din 10 
decembrie 1982,

– având în vedere Convenţia privind biodiversitatea (CBD) şi Declaraţia de la Rio privind 
mediul şi dezvoltarea, adoptată de către Conferinţa ONU privind mediul şi dezvoltarea în 
iunie 1992,

– având în vedere Acordul Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) privind 
promovarea respectării măsurilor internaţionale de conservare şi gestionare de către 
navele de pescuit în marea liberă, adoptat la cea de-a 27-a sesiune a Conferinţei FAO din 
noiembrie 1993 („Acordul de conformitate”),

– având în vedere Acordul din 1995 de punere în aplicare a dispoziţiilor Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 privind 
conservarea şi gestionarea populaţiilor transzonale şi a stocurilor de peşti mari migratori 
(„Acordul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind rezervele de peşte” - UNFSA din august 
1995),

– având în vedere Codul de conduită al FAO pentru un pescuit responsabil, adoptat în 
octombrie 1995 de către Conferinţa FAO,

– având în vedere Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
procesul de luare a deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme de mediu, adoptată în iunie 
1998 („Convenţia de la Aarhus”),

– având în vedere Planul internaţional de acţiune pentru prevenirea, descurajarea şi 
eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (IPOA-IUU), adoptat de către 
Consiliul FAO în iunie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind un plan de acţiune comunitar pentru 
eradicarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (COM(2002)0180),

– având în vedere declaraţia făcută cu ocazia reuniunii mondiale la nivel înalt de la 
Johanesburg privind dezvoltarea durabilă, desfăşurată în perioada 26 august - 4 
septembrie 2002,

– având în vedere rezoluţia sa din 15 februarie 2007 privind punerea în aplicare a planului 
de acţiune al UE împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 
de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea 

                                               
1 JO C 287E, 29.11.2007, p.502.
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pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat („Regulamentul INN”)1, Regulamentul 
(CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizaţiile pentru 
activităţile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi 
accesul navelor ţărilor terţe în apele comunitare („Regulamentul privind autorizaţiile 
pentru pescuit”)2 şi Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 
2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului („Regulamentul privind controlul”)3,

– având în vedere Acordul FAO privind măsurile de competenţa statului portului pentru 
prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat 
(PSMA), adoptat la cea de-a 36-a sesiune a Conferinţei FAO, care a avut loc la Roma în 
noiembrie 2009,

– având în vedere raportul din 2011 al Oficiului ONU pentru combaterea traficului de 
droguri şi prevenirea criminalităţii (UNODC) privind criminalitatea organizată 
transnaţională din sectorul pescuitului,

– având în vedere viitoarea Conferinţă a ONU privind dezvoltarea durabilă (UNCSD), care 
va avea loc în Brazilia în iunie 2012,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit şi avizul Comisiei pentru dezvoltare, 
precum şi cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7–
0000/2011),

A. întrucât 70% din suprafaţa Pământului este acoperită de oceane, care stochează de 16 ori 
mai mult dioxid de carbon decât spaţiul terestru, joacă un rol fundamental în ceea ce 
priveşte clima şi sistemele de menţinere a vieţii de pe întreaga planetă şi furnizează unei 
mari părţi a populaţiei mondiale alimente, mijloace de subzistenţă, energie şi rute de 
transport;

B. întrucât pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) vizează între 11 şi 26 de 
milioane de tone de peşte pe an, ceea ce reprezintă cel puţin 15% din capturile mondiale, 
şi împiedică realizarea unei gestiuni durabile a exploatării resurselor  marine mondiale;

C. întrucât acordul adoptat la cea de-a zecea Conferinţă a părţilor la Convenţia privind 
diversitatea biologică, care a avut loc în octombrie 2010 la Nagoya, a stabilit obligaţia 
internaţională de a se obţine cel puţin înjumătăţirea pierderii biodiversităţii până în 2020;

D. întrucât oceanele Pământului reprezintă 90% din habitatul vieţii de pe planetă;

E. întrucât două treimi din oceanele planetei nu se află sub jurisdicţie naţională şi nu fac 
obiectul unor politici globale privind apele internaţionale (marea liberă), legislaţia actuală 
fiind încropită pe baza principiilor secolului al XVII-lea privind libertatea mărilor şi 
neţinând seama de multe din principiile ecologice care se aplică de mult timp spaţiului 

                                               
1 JO L 286 din 29.10.2008, p. 1.
2 JO L286 din 29.10.2008, p. 33.
3 JO L 343 din 22.12.2009, p. 1.
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terestru şi atmosferei;

1. consideră că pescuitul INN este una din principalele ameninţări la adresa biodiversităţii 
oceanelor planetei;

2. consideră că noul pachet de măsuri privind controlul al UE, ce include Regulamentul INN, 
Regulamentul privind controlul şi Regulamentul privind autorizaţiile pentru pescuit1, 
constituie un set complet de instrumente pentru combaterea acestui flagel care afectează 
oceanele, deoarece specifică responsabilităţile statului de pavilion, de coastă, de port şi de 
comercializare atât pentru statele membre ale UE, cât şi pentru ţările terţe;

3. insistă asupra faptului că autorităţile de control din statele membre şi Comisia ar trebui să 
beneficieze de suficiente resurse (umane, financiare, tehnologice) pentru a pune pe deplin 
în aplicare aceste regulamente şi nu ar trebui să ezite să identifice şi să sancţioneze, atunci 
când este cazul, interesele UE, având în vedere că este în joc credibilitatea UE;

4. îndeamnă Comisia să publice evaluări anuale ale performanţelor statelor membre în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a principiilor Politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP);

5. consideră că, având în vedere nivelul înalt de mobilitate a rezervelor de peşti, a flotelor de 
pescuit şi a capitalului din spatele acestor flote, precum şi dimensiunea mondială a pieţei 
de peşte, pescuitul INN poate fi combătut în mod eficient doar prin intermediul cooperării 
internaţionale;

6. subliniază faptul că limitele care existau în trecut în ceea ce priveşte monitorizarea 
oceanelor şi aplicarea regulilor au fost demult depăşite graţie progreselor tehnologice şi că 
principala modalitate de a lupta împotriva pescuitului INN în momentul de faţă este 
asumarea de către guverne a voinţei politice de a acţiona;

7. consideră că este esenţială îmbunătăţirea transparenţei în toate aspectele şi activităţile 
sectorului pescuitului, inclusiv prin elaborarea unor criterii internaţionale de stabilire a 
proprietăţii reale şi efective a navelor;

8. încurajează Comisia şi statele membre să îşi extindă programele de sprijin tehnic şi 
financiar pentru a include programele de supraveghere în apele ţărilor în curs de 
dezvoltare, acordând prioritate programelor regionale, mai degrabă decât celor bilaterale;

9. solicită Comisiei să adauge Acordul FAO privind măsurile de competenţa statului 
portului, Acordul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind rezervele de peşte şi Acordul de 
conformitate al FAO pe lista instrumentelor aplicabile ţărilor eligibile pentru Sistemul 
generalizat de preferinţe Plus, care se află în curs de revizuire;

10. consideră că UE ar trebui să urmărească îndeplinirea următoarelor obiective în cadrul 
organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) la care participă:

• stabilirea, pentru toate zonele de pescuit care ţin de competenţa ORGP, a unor registre 
                                               
1 Regulamentul Consiliului nr. 1005/2008, Regulamentul Consiliului nr. 1006/2008 şi Regulamentul Consiliului 
nr. 1224/2009.
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a navelor de pescuit, inclusiv a navelor auxiliare, care sunt autorizate să desfăşoare 
activităţi de pescuit, precum şi a unor liste a navelor identificate ca fiind destinate 
pescuitului INN (liste negre), care să fie actualizate în mod periodic, să fie difuzate la 
scară largă şi să facă obiectul unei coordonări a ORGP;

• consolidarea comisiilor de conformitate ale ORGP în vederea examinării 
performanţelor părţilor contractante şi, atunci când este cazul, în vederea aplicării unor 
sancţiuni eficiente;

• extinderea listei de măsuri specifice ce trebuie luate de către părţile contractante (PC) 
ca state de pavilion, de coastă, de port şi de comercializare în cadrul fiecărei ORGP;

• stabilirea unor programe de observare şi de inspecţie pe mare;

• interzicerea transbordărilor pe mare;

• dezvoltarea unor sisteme de documentare a capturilor, începând cu principalele specii 
ale fiecărei ORGP;

• evaluări obligatorii şi periodice ale performanţelor fiecărei ORGP, cu obligaţia 
respectării recomandărilor;

11. solicită o extindere rapidă a reţelei de ORGP pentru a cuprinde toate zonele de pescuit din 
marea liberă, fie prin crearea de noi ORGP, fie prin extinderea mandatului ORGP deja 
existente; consideră că, având în vedere dimensiunea globală a pescuitului INN, este 
necesară o cooperare puternic consolidată între ORGP în ceea ce priveşte schimbul de 
informaţii, sancţiunile împotriva navelor, PCP şi alte aspecte;

12. sprijină pe deplin actuala iniţiativă a FAO de a crea un registru mondial al navelor de 
pescuit, care să aibă un caracter obligatoriu şi să includă în cel mai scurt timp navele mai 
mari de 10 GT;

13. încurajează crearea rapidă a unui sistem de evaluare a performanţelor statului de pavilion, 
acesta fiind în curs de elaborare în cadrul FAO, ca o modalitate de a exercita presiune 
asupra statelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile juridice internaţionale; solicită găsirea 
unui mecanism care să permită sancţionarea statelor care nu asigură respectarea de către 
navele aflate sub pavilionul lor a tuturor dispoziţiilor legislative relevante;

14. consideră că ar trebui creat un nou organism, sub auspiciile ONU, care să realizeze 
evaluări independente ale performanţelor statelor de pavilion şi ale ORGP;

15. subliniază că conceptul de responsabilitate a statului de pavilion trebuie elaborat mai în 
detaliu, ca mijloc de închidere a pieţelor pentru produsele care provin din pescuitul INN; 
consideră că UE trebuie să abordeze în mod urgent împreună alte state de comercializare 
importante, inclusiv, dar nu exclusiv, SUA, Japonia şi China, problema elaborării unor 
instrumente juridice internaţionale care ar putea stopa comercializarea produselor de 
pescuit INN, eventual în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC);

16. încurajează Comisia să îşi fixeze drept obiectiv dezvoltarea unui sistem mondial de 
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certificare a capturilor;

17. salută recentul raport privind rolul criminalităţii organizate transnaţionale din sectorul 
pescuitului, realizat de către Oficiului ONU pentru combaterea traficului de droguri şi 
prevenirea criminalităţii (UNODC), care explică modalitatea în care grupările criminale 
organizate îşi extind influenţa în sectorul pescuitului, atât la nivelul activităţilor din aval 
(furnizarea de nave şi de echipaj, realimentare etc.), cât şi din amonte (marketing, 
transport);

18. este alarmat de utilizarea de către cei angajaţi în pescuitul INN a unor activităţi criminale 
precum traficul de fiinţe umane, spălarea de bani, corupţia, utilizarea de bunuri furate, 
evaziunea fiscală şi frauda vamală;

19. sprijină pe deplin recomandările raportului UNDOC, printre care se numără extinderea 
cooperării internaţionale în domeniul anchetării activităţilor criminale pe mare, sporirea 
transparenţei activităţilor şi proprietăţii navelor de pescuit şi descurajarea vânzării 
acestora unor societăţii ai căror proprietari efectivi nu pot fi identificaţi;

20. indică faptul că Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate este 
unul din tratatele care a fost ratificat de cel mai mare număr de state, care obligă părţile 
contractante să coopereze între ele în ceea ce priveşte procedurile juridice, de anchetă şi 
de punere în acuzare din cazurile de criminalitate organizată transnaţională, creând astfel 
sinergii importante la nivelul combaterii pescuitului INN;

21. consideră că pescuitul INN ar trebui să devină o prioritate pentru Interpol, care ar trebui să 
beneficieze de resurse şi de competenţe de anchetă pentru a monitoriza şi a combate 
aspectele criminale transnaţionale ale pescuitului INN;

22. insistă ca UE să propună considerarea problemei guvernanţei internaţionale a oceanelor 
drept o prioritate în cadrul viitoarei reuniuni mondiale la nivel înalt privind dezvoltarea 
durabilă, care va avea loc în Brazilia în 2012, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a 
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

FAO a adoptat în 2001 un plan de acţiune pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi 
nereglementat (INN), care, între timp, a devenit o prioritate clară a comunităţii internaţionale.

Pescuitul INN subminează eforturile de conservare şi gestionare a rezervelor de peşte din 
toate activităţile de pescuit. Se poate ca, atunci când sunt confruntate cu pescuitul INN, 
organizațiile regionale şi naţionale de gestionare a pescuitului să nu reuşească să îşi 
îndeplinească obiectivele de gestionare. Această situaţie conduce la pierderea oportunităţilor 
sociale şi economice atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, şi la efecte negative la 
nivelul siguranţei alimentare şi al protecţiei mediului. Pescuitul INN poate genera prăbuşirea 
unei anumite activităţi de pescuit sau poate periclita în mod grav eforturile deja depuse 
pentru reconstituirea rezervelor. Instrumentele internaţionale existente în domeniul 
pescuitului INN nu s-au dovedit a fi eficiente datorită absenţei voinţei politice şi inexistenţei 
unor priorităţi, capacităţi şi resurse pentru ratificarea sau accesul la acestea şi pentru 
punerea lor în aplicare (Planul de acţiune FAO 2001, primul alineat).

Au fost înregistrate unele progrese la nivelul anumitor zone de pescuit sau al anumitor state 
membre. Cu toate acestea, afirmaţiile de mai sus sunt tot atât de pertinente azi ca şi în 2001, 
ceea ce indică că mai sunt încă multe progrese de realizat.

Pescuitul INN este, prin natura sa, dificil de cuantificat cu precizie, dar se ştie că este foarte 
semnificativ. Un studiu recent1 a indicat faptul că acesta s-ar situa între 11 şi 26 de milioane 
de tone pe an. Chiar şi numai valoarea cea mai scăzută a acestei estimări reprezintă 15% din 
capturile marine.

Uniunea Europeană (UE) are o responsabilitate specială în combaterea pescuitului INN 
deoarece reprezintă cea mai mare piaţă mondială pentru peşte şi este unul din liderii mondiali 
în domeniul pescuitului.

Recentele regulamente privind INN şi controlul (Regulamentul Consiliului nr. 1005/2008 şi, 
respectiv, Regulamentul Consiliului nr. 1224/2009) furnizează UE nişte prime instrumente 
puternice de combatere a pescuitului INN prin definirea obligaţiilor şi posibilităţilor statelor 
membre şi ale ţărilor terţe ca state de pavilion, de coastă, de port şi de comercializare. În mod 
cert însă, acestea nu pot elimina singure pescuitul INN. Întrucât cea mai mare parte a 
oceanelor lumii - aproximativ două treimi - nu se află sub jurisdicţie naţională, este evident că 
eforturile depuse la nivel naţional şi cooperarea regională nu sunt suficiente. Această luptă nu 
poate fi câştigată decât dacă comunitatea mondială acţionează în strânsă cooperare. 

Cele două documente de lucru au oferit informaţii de bază cu privire la anumite iniţiative 
luate de către comunitatea internaţională în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi al 
organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Prezentul raport prezintă 
propuneri specifice cu privire la obiectivele care ar trebui propuse şi promovate de către UE în 
forurile adecvate.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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Transparenţa - o cheie de boltă

Pescuitul INN este facilitat de lipsa accesului la informaţii, sub pretextul „confidenţialităţii” şi 
al „respectului vieţii private”. O chestiune recurentă în numeroase analize ale pescuitului INN 
este absenţa transparenţei în ceea ce priveşte denumirea navelor şi identitatea proprietarilor 
lor efectivi. Acest fapt serveşte în mod evident interesele unor operatori lipsiţi de scrupule 
care încearcă să rămână anonimi. Această nebuloasă este întreţinută în diverse feluri, la un 
nivel mai mic sau mai mare, de la membrii echipajului care ascund denumirea unei nave 
pentru a evita identificarea sa pe mare, la reţeaua de societăţi-fantomă din anumite ţări, care 
ascund numele proprietarilor navelor sau la statele de pavilion care se află în situaţie de 
neconformitate şi care refuză să îşi îndeplinească obligaţiile. Este nevoie de un set larg de 
măsuri pentru a îmbunătăţi transparenţa.

UE - un lider prin exemplul său

Prin intermediul noii sale legislaţii, UE s-a dotat, pe hârtie, cu nişte instrumente puternice de 
combatere a pescuitului INN. Dacă UE doreşte să convingă alte state să acţioneze, atunci 
trebuie să se comporte în mod exemplar. Nu trebuie să includă doar navele din afara UE pe 
lista INN sau să considere doar ţările terţe ca ţări necooperante. Nu trebuie să ezite să includă 
pe listă nave din UE sau să impună sancţiuni statelor membre care nu pun în aplicare 
principiile Politicii comune din domeniul pescuitului (PCP), chiar dacă este dificil din punct 
de vedere politic să numească şi să acuze un stat membru că nu îşi îndeplineşte 
responsabilităţile. Comisia şi statele membre trebuie, de asemenea, să beneficieze de 
suficiente resurse pentru a pune pe deplin în aplicare aceste regulamente.

Între 2003 şi 2006, Comisia a publicat nişte fişe de evaluare a performanţelor statelor membre 
în ceea ce priveşte punerea în aplicare a principiilor PCP. Această iniţiativă ar trebui reluată 
pentru a se asigura transparenţa şi condiţii echitabile pentru toată lumea.

UE finanţează, prin diverse linii bugetare, o serie de programe de supraveghere în ţările în 
curs de dezvoltare. Acestea ar trebui extinse şi coordonate cu proiecte similare desfăşurate de 
statele membre. Majoritatea instrumentelor internaţionale, precum Acordul FAO privind 
măsurile de competenţa statului portului, Acordul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
rezervele de peşte şi Acordul de conformitate al FAO, includ dispoziţii de finanţare a ţărilor în 
curs de dezvoltare, UE putând acţiona prin intermediul acestora.

O măsură simplă dar importantă pe care UE ar putea să o ia în mod unilateral pentru a spori 
transparenţa este aceea de a face publice numele proprietarilor navelor de pescuit din UE, 
precum şi autorizaţiile acestora.

Iniţiative în cadrul organizaţiilor internaţionale

ORGP existente au o abordare foarte variată în ceea ce priveşte pescuitul INN şi măsurile 
juridice, inclusiv sancţiunile, utilizate pentru combaterea acestuia. UE poate promova o serie 
de măsuri pentru a reduce pescuitul INN atât în mod direct, cât şi în mod indirect:

 crearea unor ORGP suplimentare sau extinderea mandatelor organizaţiilor existente 
pentru a include zone şi specii care nu sunt încă reglementate;
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 stabilirea, pentru toate zonele de pescuit care ţin de competenţa ORGP, a unor registre 
a navelor de pescuit, inclusiv a navelor auxiliare, care sunt autorizate să desfăşoare 
activităţi de pescuit, precum şi a unor liste a navelor identificate ca fiind destinate 
pescuitului INN (liste negre), care să fie actualizate în mod periodic, să fie difuzate la 
scară largă şi să facă obiectul unei coordonări a ORGP;

 consolidarea comisiilor de conformitate în vederea examinării performanţelor părţilor 
contractante şi, atunci când este cazul, în vederea aplicării unor sancţiuni eficiente;

 extinderea măsurilor privind statele de pavilion, de coastă, de port şi de comercializare 
în cadrul fiecărei ORGP;

 stabilirea unor programe de observare şi de inspecţie pe mare;
 interzicerea transbordărilor pe mare;
 dezvoltarea unor sisteme de documentare a capturilor, începând cu principalele specii 

ale fiecărei ORGP; 
 evaluări obligatorii şi periodice ale performanţelor fiecărei ORGP, realizate de către un 

organism independent, cum ar fi ONU, cu obligaţia respectării recomandărilor;

În fine, având în vedere dimensiunea mondială a pescuitului, majoritatea acestor măsuri 
trebuie puse în aplicare (sau, cel puţin, coordonate) la nivelul ORGP. În paralel cu acţiunile 
sale la nivelul ORGP, UE ar putea sprijini iniţiativele mondiale actuale (ale FAO, de 
exemplu) şi ar putea propune noi iniţiative, precum:

 promovarea, atât financiară, cât şi politică, a unui un registru global al navelor de 
pescuit, care să aibă un caracter obligatoriu şi să includă în cel mai scurt timp navele 
(inclusiv navele auxiliare) mai mari de 10 GT sau de 12 metri;

 încurajarea creării rapide a unui sistem de evaluare a performanţelor statului de 
pavilion;

 încurajarea ratificării sau a accesului statelor la instrumentele juridice internaţionale 
din domeniul pescuitului (Acordul FAO privind măsurile de competenţa statului 
portului, Acordul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind rezervele de peşte şi Acordul 
de conformitate al FAO) prin adăugarea acestora pe lista instrumentelor aplicabile 
ţărilor care urmează să fie eligibile pentru Sistemul generalizat de preferinţe Plus1 (în 
curs de revizuire);

 constituirea unei baze de date conţinând material genetic de la rezervele de peşte 
pentru a face posibilă identificarea speciilor şi a rezervelor de peşte din care provin 
produsele din peşte.

Cooperarea între statele de comercializare

Regulamentul UE privind pescuitul INN reprezintă o iniţiativă extrem de salutară, dar, pentru 
ca această iniţiativă să fie cât se poate de eficientă, trebuie să beneficieze de sprijinul 
celorlalte principale pieţe de comercializare şi, în ultimă analiză, de sprijinul întregii 
comunităţi internaţionale. Dacă doar UE refuză peştele de provenienţă INN, se vor găsi, 
inevitabil, alte pieţe de comercializare. Este extrem de important ca SUA, Japonia şi China, 
printre altele, să acţioneze de asemenea în vederea eliminării importurilor de peşte de 
provenienţă INN. Comisia ar trebui să lanseze o puternică iniţiativă diplomatică, care să 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/may/tradoc_139963.pdf
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reunească principalele state de comercializare, pentru a discuta cu privire la măsurile pe care 
fiecare stat le poate lua pentru propria sa piaţă, precum şi cu privire la acţiunile ce pot fi 
întreprinse la nivel multilateral şi mondial.

O altă posibilitate de îmbunătăţire a trasabilităţii este extinderea considerabilă a utilizării 
certificatelor de captură pentru peştii care fac obiectul unui comerţ internaţional. ORGP au 
adoptat deja astfel de sisteme, iar UE ar trebui să promoveze certificatele ca instrument 
general de combatere a comerţului cu peşti de provenienţă INN. Obiectivul final ar trebui să 
fie crearea unui sistem mondial de certificare a capturilor, evitându-se însă crearea unei 
bariere netarifare în calea comerţului. E greu de imaginat care ar putea fi argumentele unui 
stat în favoarea comerţului cu peşte de provenienţă INN, însă, atunci când Regulamentul INN 
a fost propus pentru prima dată, s-au auzit voci puternice împotriva sa. 

Aspectele criminale ale pescuitului INN

Majoritatea propunerilor de mai sus constituie aspecte standard ale unei bune gestiuni a 
pescuitului, care se află în discuţie de mulţi ani şi care, cel puţin în unele locuri, au fost deja 
puse în aplicare într-o formă sau alta. Un element relativ nou îl reprezintă conştientizarea 
implicării grupărilor criminale în pescuitul INN. Această implicare poate include participarea 
unor organizaţii criminale clasice la operaţiunile de pescuit, însă, de cele mai multe ori, ia 
forma adoptării în sectorul pescuitului a unora din tehnicile acestor organizaţii, cum ar fi 
traficul de fiinţe umane, munca forţată, spălarea de bani, corupţia, utilizarea de bunuri furate, 
evaziunea fiscală, frauda vamală, etc.

Un nou raport al Oficiului ONU pentru combaterea traficului de droguri şi prevenirea 
criminalităţii1 examinează măsura în care sectorul mondial al pescuitului este vulnerabil la 
astfel de activităţi şi prezintă o imagine foarte sumbră a extinderii elementelor criminalităţii 
organizate la operaţiunile de pescuit atât în UE, cât şi în întreaga lume.

Aceste elemente criminale pot fi extrem de organizate, folosind tehnici sofisticate precum 
utilizarea paradisurilor financiare şi fiscale pentru a ascunde identitatea proprietarilor efectivi, 
precum şi utilizarea unor registre de pavilion ale unor state care nu pot sau nu doresc să îşi 
exercite responsabilităţile de aplicare a legii. Acestea pot fi, în anumite situaţii, complexe şi 
de mari dimensiuni, utilizând flote de nave de pescuit care împărtăşesc aceleaşi reţele de 
aprovizionare şi căi de distribuţie şi de marketing şi, adeseori, „spălând” capturile ilegale cu 
capturi legale. De asemenea, navele de pescuit sunt uneori utilizate pentru transportul de 
droguri, arme sau chiar terorişti. Legăturile dintre pescuit şi organizaţiile criminale se lărgesc 
şi se adâncesc.

Raportul propune o serie de recomandări care merită sprijinul UE, unele dintre acestea 
reluând idei anterioare:

 îmbunătăţirea capacităţii de investigare a activităţilor criminale pe mare, inclusiv prin 
extinderea coordonării diferitelor agenţii de aplicare a legii implicate (vămi, 
criminalitate financiară, trafic de droguri etc.);

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Disponibil la 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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 îmbunătăţirea transparenţei şi a trasabilităţii capturilor pentru a identifica activităţile 
criminale şi a reduce profiturile acestora;

 monitorizarea sau, de preferinţă, interzicerea vânzării navelor de pescuit de ocazie 
unor societăţii ai căror proprietari efectivi nu pot fi identificaţi sau care sunt 
înregistrate sub pavilioane de neconformitate;

 îmbunătăţirea monitorizării activităţilor navelor de pescuit şi a relaţiilor acestora cu 
navele comerciale.

Pe scurt, reducerea pescuitului INN la cazuri izolate de neaplicare a regulilor privind pescuitul 
este mult prea simplistă în momentul de faţă. Ţările trebuie să îşi adapteze resursele juridice şi 
de gestiune la această nouă realitate şi să profite pe deplin de instrumentele deja disponibile în 
cazul altor tipuri de activităţi criminale pentru a combate pescuitul INN în care sunt implicate, 
în aval sau în amonte, organizaţii criminale.

Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate reuneşte 159 de părţi 
contractante, ceea ce înseamnă că acestea au obligaţia de a acţiona şi de a coopera pentru a 
combate pescuitul INN atunci când sunt implicate elemente cu caracter criminal.

Concluzii

Pescuitul este un sector mondial. Pescuitul INN are şi el, în mod inevitabil, o dimensiune 
mondială. Aşa cum reiese de mai sus, este necesară o cooperare internaţională pentru 
combaterea pescuitului INN.

Oceanele planetei reprezintă o moştenire comună a umanităţii, iar conservarea lor reprezintă o 
responsabilitate comună a umanităţii.

Consecinţa logică a acestui fapt este necesitatea existenţei unui sistem de guvernanţă 
mondială a oceanelor pentru gestionarea pescuitului în special în marea largă. Abordarea 
actuală a eşuat în mod evident. 

Trebuie negociate acorduri internaţionale care să asigure că dreptul la pescuit este condiţionat 
de îndeplinirea unor criterii minime legate de transparenţa proprietăţii, a operaţiunilor şi a 
capturilor, de trasabilitatea produsului etc., şi că statele care nu îşi îndeplinesc 
responsabilităţile îşi pierd drepturile de pescuit. 

Ca remarcă finală, trebuie menţionat faptul că pentru punerea în aplicare a unei mari părţi a 
recomandărilor de mai sus va fi nevoie de resurse importante. Multe ţări în curs de dezvoltare 
nu vor putea dispune de astfel de resurse, prin urmare trebuie găsite mijloace de a li se acorda 
asistenţă. Această situaţie este frecventă în prezent. Cu toate acestea, asistenţa nu ar trebui să 
fie necondiţionată: nerespectarea angajamentelor de către ţările care beneficiază de asistenţă 
ar trebuie să provoace aceleaşi consecinţe ca şi în cazul altor ţări, de exemplu, interzicerea 
exporturilor.


