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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0100/2009, adresată de Nadine Hopp, de cetățenie germană, privind 
exportul în UE a capturilor ilegale de pe navele de pescuit chineze din apele din 
Ghana

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la un reportaj de televiziune privind desconsiderarea activităților de 
pescuit durabil, a greutății minime și a protecției speciilor manifestată de navele de pescuit 
chineze din apele din Ghana, indicând faptul că tonul și calcanul capturat astfel cu năvodul 
este ulterior vândut în Europa drept captură legală. Aceasta indică faptul că respectivele
cantități reprezintă aproximativ 400 de tone anual, subliniind faptul că Ghana nu este în 
măsură să își patruleze apele teritoriale în mod corespunzător. Petiționara consideră că UE ar 
trebui să adopte măsuri pentru a preveni aceste activități de pescuit ilegale, argumentând prin 
faptul că este în interesul Europei să promoveze pescuitul durabil și să importe doar capturile 
legale. Aceasta solicită efectuarea unei investigații, însoțită de măsuri, inclusiv informarea și 
verificarea situației cu care se confruntă guvernul din Ghana, includerea acestei probleme în 
cadrul discuțiilor bilaterale cu China, cu scopul de a pune capăt practicilor curente de pescuit 
și de a restricționa importul de astfel de capturi de către UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia consideră această luptă împotriva pescuitului ilegal ca fiind una dintre prioritățile 
sale. Pentru a atinge acest scop, la 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Regulamentul 
(CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem 



PE456.731v02-00 2/4 CM\903636RO.doc

RO

comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat1. Acest instrument se aplică tuturor produselor de pescuit maritim, în cazul în 
care există o legătură cu Uniunea Europeană reprezentată prin comercializarea sau pescuitul 
de către cetățeni ai Uniunii Europene.

Comisia ar dori să facă următoarele observații cu privire la problemele ridicate de petiționară:

(i) Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat definește la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a) „pescuitul ilegal” ca fiind o activitate desfășurată de 
navele naționale și internaționale în apele maritime aflate sub jurisdicția unui stat, fără 
permisiunea statului în cauză sau în contradicție cu legislația și reglementările 
acestuia. Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din regulament definește, printre altele, 
navele de pescuit INN ca fiind cele care pescuiesc fără autorizația sau permisul 
eliberat de statul de pavilion.

(ii) Articolul 12 din Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 
precizează că este interzis comerțul de produse pescărești obținute din pescuitul INN 
cu Uniunea Europeană. Pentru a asigura eficiența acestei interdicții, produsele 
pescărești pot fi importate în UE doar însoțite de un certificat de captură. Prin acest 
instrument, autoritățile competente ale statului de pavilion al navelor de captură au 
obligația de a confirma că respectivele capturi în cauză au fost făcute în conformitate 
cu legile, reglementările și măsurile internaționale de conservare și gestiune aplicabile.

Comisia va examina în continuare problema, cu scopul de a găsi elemente de fapt pentru a 
iniția și coordona investigații la nivelul UE.

(a) În baza sistemului de asistență reciprocă stabilit prin Regulamentul (CE) 1010/2009, 
Comisia poate să solicite statelor membre investigarea fluxurilor comerciale și a 
activitățile navelor în cauză. În acest cadru, statul membru poate solicita statului de 
pavilion să ofere toate clarificările relevante cu privire la condițiile în care operează 
navele sale în zona economică exclusivă a Ghanei.

(b) Statele membre trebuie să raporteze apoi Comisiei rezultatul investigațiilor lor.

(c) În sfârșit, în cazul în care se identifică nave angajate în pescuitul INN, acestea pot fi 
trecute pe lista UE a navelor INN. Navele de pescuit din lista UE a navelor INN nu 
sunt autorizate să comercializeze produse pescărești cu UE.

Concluzii
În cazul în care petiționara va furniza mai multe informații detaliate care să indice încălcarea 
legislației UE, Comisia va putea asigura un răspuns mai bun la petiție. 

După cum a procedat deja cu alte țări care au fost raportate ca fiind suspecte de activități de 
pescuit ilegal efectuat de nave străine, Comisia va lua în considerare posibilitatea de a solicita 
Ghanei să ofere toate informațiile fiabile care ar putea fi exploatate în scopul investigațiilor și 
al viitoarelor măsuri, astfel cum sunt descrise mai sus.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

                                               
1 JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
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În completarea primei sale comunicări, Comisia ar dori să ofere o actualizare a informațiilor 
referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat (INN).

Scopul Regulamentului INN este acela de a preveni comercializarea de produse INN în 
Uniunea Europeană și de a limita profitul operatorilor ilegali. Aceste activități se realizează 
prin sporirea cooperării dintre statele de pavilion, cele de coastă și cele care comercializează 
produsele și prin asigurarea trasabilității peștelui importat în Uniunea Europeană.

Sistemul impune ca toate produsele pescărești care ajung în Uniunea Europeană să fie însoțite 
de un certificat de captură validat de o autoritate publică competentă din statul de pavilion al 
navelor de pescuit. Prin acest instrument, autoritățile competente ale statului de pavilion al 
navelor de pescuit confirmă că respectivele capturi s-au efectuat în conformitate cu legile, 
reglementările și măsurile internaționale de conservare și gestionare aplicabile. Produsele care 
nu sunt însoțite de un certificat de captură nu vor putea intra în Uniunea Europeană. 
Autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt responsabile pentru 
controlul exporturilor capturilor din Uniunea Europeană și al importurilor de produse 
pescărești.

Pentru a se asigura că nu ajung pe piața Uniunii Europene produse pescărești provenite din 
activități ilegale, Comisia și statele membre au sporit, începând cu ianuarie 2010, utilizarea 
instrumentelor prevăzute de Regulamentul INN, precum sistemul de asistență reciprocă, 
schimbul de informații, gestionarea riscurilor și cooperarea între statele membre și verificarea 
certificatelor de captură emise de statele de pavilion.

Până în prezent, 90 de state de pavilion și-au notificat autoritățile și pot exporta produse 
pescărești în Uniunea Europeană, în temeiul Regulamentului privind pescuitul ilegal, 
nedeclarat și nereglementat. Alte 15 state de pavilion au afirmat că nu este nevoie să notifice 
autoritățile, întrucât nu au relații comerciale cu Uniunea Europeană sau nu au nave de captură.

De asemenea, Regulamentul INN prevede posibilitatea creării unei liste negre cu vasele de 
pescuit, inclusiv vase din Uniunea Europeană, care nu sunt sancționate pentru activitățile 
ilegale de către statele de pavilion.

În ultimii doi ani, Comisia a primit, în special din partea organizațiilor societății civile, un 
număr semnificativ de informații cu privire la activitățile ilegale de pescuit în toate apele 
lumii. În consecință, Comisia s-a implicat într-un număr mare de investigații alături de statele 
de pavilion și de cele de coastă, atât ale navelor UE, cât și ale țărilor terțe. Până în prezent, 
aceste investigații au dus la adoptarea unor măsuri împotriva vaselor care pescuiesc în apele 
respectivelor state, precum anularea autorizațiilor sau aplicarea de amenzi semnificative.

În plus, Regulamentul INN permite crearea unei liste cu statele care nu își asumă 
responsabilitatea în calitate de stat de pavilion, stat portuar, stat de coastă sau stat de 
comercializare și care refuză să coopereze în ceea ce privește combaterea pescuitului INN, 
ceea ce înseamnă că acestea nu vor mai putea comercializa pește în Uniunea Europeană.

Trebuie menționat faptul că mai multe de țări terțe sunt vizitate de către Comisie pentru a se 
stabili dacă au loc activități de pescuit INN. Comisia cooperează cu aceste țări terțe la nivel
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administrativ în vederea unei guvernanțe în domeniul pescuitului. Mai mult, începând cu 
anul 2010, Comisia a realizat un program de asistență tehnică pentru țările în curs de 
dezvoltare în cadrul căruia consultanți externi ajută aceste țări să înțeleagă principiile 
Regulamentului privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat al Uniunii Europene și le 
susțin în evaluarea sistemelor naționale.

Din punct de vedere politic, în anul 2011 s-a pus accentul mai mult pe punerea în aplicare a 
Regulamentului privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat, în special în cadrul 
reuniunii din iulie 2011 a directorilor generali pentru pescuit din instituțiile UE, unde s-a 
discutat despre modul în care pescuitul INN ar putea fi combătut mai eficient, dar și despre 
adoptarea de către Parlamentul European a raportului Lövin referitor la combaterea 
pescuitului ilegal la nivel mondial – rolul UE, care sprijină punerea în aplicare pe deplin a 
regulamentului la nivel european.

În afara Uniunii Europene, o etapă importantă a fost semnarea, în septembrie 2011, a 
declarației comune dintre SUA și Comisie cu privire la sporirea cooperării în vederea 
combaterii pescuitului INN. Comisia consideră că acesta este un semnal important transmis 
operatorilor ilegali, întrucât în contextul unei cooperări internaționale mai strânse acestora le 
va fi mai dificil să profite de pe urma activităților infracționale.

La nivel internațional, Comisia continuă legăturile cu partenerii comerciali ai Uniunii 
Europene prin intermediul reuniunilor bilaterale și multilaterale, iar Uniunea Europeană 
încearcă să încurajeze, în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, adoptarea 
de măsuri de combatere a pescuitului INN, inclusiv sisteme de documentație pentru captură.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_en.htm

În ceea ce privește cazul special prezentat în această petiție, informațiile furnizate se referă la 
activități care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind pescuitul 
ilegal, nedeclarat și nereglementat. S-a clarificat faptul că Regulamentul INN se poate aplica 
numai activităților ilegale care au avut loc începând cu 1 ianuarie 2010. Prin urmare, Comisia 
nu poate să investigheze presupusele activități ilegale de pescuit sau să acționeze împotriva 
activităților ilegale de pescuit care au avut loc înainte de 1 ianuarie 2010.

Acestea fiind spuse, Comisia menține o legătură strânsă cu autoritățile din câteva țări vest-
africane, precum și cu organizații neguvernamentale din regiunea respectivă. Datorită acestor 
legături strânse și pe baza unor probe solide, serviciile Comisiei sunt implicate în derularea 
unor proceduri alături de statele de pavilion ale vaselor suspectate a fi implicate în activități 
INN. Cadrul legal al procedurilor împotriva pescuitului INN este stabilit în articolele 25-30 
din Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat.


