
Publicaţii disponibile:

▶  Lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și neregle-
mentat – Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, 
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 
2010 (ISBN 978-92-79-15456-0)

▶  Lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și neregle-
mentat – Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei, 
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 
2010 (ISBN 978-92-79-15479-9)

▶  Lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și neregle-
mentat – Manual pentru aplicaţii practice, Luxemburg : 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2010 
(ISBN 978-92-79-15495-9)
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Închiderea debuşeurilor 
pentru pescuitul ilegal 

Uniunea Europeană doreşte eliminarea 

pescuitului ilegal în apele comunitare şi în 

toate oceanele globului. Începând cu 1 ianuarie 

2010, toate importurile de produse piscicole 

către Uniunea Europeană sunt supuse unei 

serii de măsuri menite să garanteze legalita-

tea capturilor. Aceste măsuri se bazează 

pe un sistem de certificare prin care statul 

de pavilion al navei de pescuit atestă confor-

mitatea condiţiilor de captură. Prin aceste 

dispoziţii noi, toate debarcările de produse 

piscicole provenind din ţări terţe sunt supuse 

controlului de către statul portului. Acestea 

includ de asemenea un sistem de alertă 

care permite schimbul de informaţii asupra 

navelor suspecte de pescuit ilegal. Obiectivul 

este unul simplu: închiderea pieţei europene 

pentru orice peşte, moluscă sau crustaceu 

pescuit în mod ilegal.

http://ec.europa.eu/fisheries/iuu

http://ec.europa.eu/fisheries

Lupta împotriva 
pescuitului ilegal
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Ilegal – Într-o zonă economică exclusivă, pescuitul ilegal 

reprezintă pescuitul care se desfăşoară fără autorizaţia 

statului costier sau fără respectarea legislaţiei acestuia. 

În larg, pescuitul ilegal reprezintă pescuitul care se 

desfăşoară fără autorizaţia organizaţiei regionale de 

gestionare a pescuitului (ORGP) competente sau fără 

respectarea regulilor de gestionare, a legislaţiei 

naţionale sau a obligaţiilor internaţionale.

Nedeclarat – Orice activitate de pescuit trebuie declarată 

statului de pavilion şi autorităţii competente din spaţiul 

în care se desfăşoară pescuitul (statul costier într-o ZEE 

sau o ORGP în larg). În cazul în care această notificare nu 

a avut loc, pescuitul este nedeclarat, iar capturile nu pot 

fi contabilizate în cadrul unei gestionări a resurselor. 

Nereglementat – În largul mărilor monitorizate de o ORGP, 

pescuitul nereglementat reprezintă pescuitul desfăşurat 

de către o navă a unui stat care nu este membru a acestei 

ORGP sau de către o navă fără naţionalitate care nu 

respectă regulile de gestionare. Acesta include pescuitul 

din stocurile de peşte sau din larg care nu sunt supuse 

regulilor de gestionare şi care nu este desfăşurat 

în conformitate cu responsabilităţilor statelor în ceea 

ce priveşte conservarea resurselor piscicole care 

decurg din dreptul internaţional.

 Legislaţie

•  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliu-
lui din 29 septembrie 2008 de instituire 
a unui sistem comunitar pentru prevenirea, 
descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, 
nedeclarat şi nereglementat – JO L 286 din 
29.10.2008.

•  Regulamentul (CE) nr. 1010/2009 al Comisiei 
din 22 octombrie 2009 de stabilire a norme-
lor de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire 
a unui sistem comunitar pentru prevenirea, 
descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, 
nedeclarat şi nereglementat – JO L 280 din 
27.10.2009.

Un flagel mondial
Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat constituie un flagel 
mondial, reprezentând aproximativ o treime din capturile din 
anumite zone importante de pescuit, precum cele de ton, pește-
spadă, sebastă, cod sau peștii din specia Dissostichus eleginoides. 
Prin natura sa, pescuitul ilegal nu ţine cont de măsurile de con-
servare a stocurilor de pești, punând astfel în pericol resursele și 
reprezentând unul din principalele obstacole împotriva punerii 
în aplicare a unui pescuit durabil la nivel mondial. În plus, ten-
dinţa acestuia de a nu respecta nicio regulă contribuie la degra-
darea mediului marin, la fragilizarea pisciculturii și la un dumping 
social îngrijorător. Pescarii ilegali  acţionează în principal în larg 
datorită discreţiei pe care o oferă imensitatea oceanelor și în 
zonele economice exclusive (ZEE) a ţărilor în curs de dezvoltare 

care nu dispun de mijloace eficiente de monitorizare a apelor. 

Certificare, trasabilitate şi verificare
Uniunea Europeană își monitorizează propriile zone de pescuit. 
Aceasta a implementat un sistem de control prin care se asigură că 
doar capturile legale intră în filiera comercială și așteaptă aceeași 
rigurozitate și abordare din partea ţărilor terţe care exportă produ-
sele piscicole pe teritoriul Uniunii.

Pe scurt, pe piaţa europeană nu vor intra decât produsele a căror 
legalitate poate fi certificată de către statul de pavilion al navelor 
de captură. Toate loturile de produse piscicole (inclusiv produse 
procesate) importate de către o ţară terţă trebuie însoţite de către 
un „certificat de captură”. Acesta este emis de către statul de pavi-
lion al navei de pescuit. Certificatul include descrierea produsului, 
prezintă circumstanţele capturii și garantează legalitatea acesteia. 
Un sistem de trasabilitate electronică sau un sistem de documen-
tare al ORGP poate avea valoarea unui certificat de captură.

Pentru monitorizarea legalităţii produselor, indiferent de mijlocul 
de introducere în teritoriu (navă, camion, tren, avion…), statele 
membre ale Uniunii Europene apelează la verificări și inspecţii 
bazate pe criterii de analiză a riscurilor și pot solicita cooperarea 
statului de pavilion.

Un regim de sancţiuni
O verificare sau o inspecţie poate fi efectuată pentru identifica-

rea unei nave implicate în operaţiuni de pescuit ilegal sau 

pentru descoperirea unui stat de pavilion care facilitează comer-

cializarea unor produse piscicole ilegale. În aceste două cazuri, 

Uniunea Europeană a stabilit sancţiuni.

În caz de suspiciuni asupra unei nave, un sistem de alertă comu-

nitar permite avertizarea celorlalte state membre în legătură cu 

suspiciunile legate de aceasta. În cazul în care se dovedește că 

această navă este implicată în pescuitul ilegal, aceasta este înscrisă 

pe lista neagră comunitară publicată pe site-ul de Internet al 

Comisiei Europene. Prin aceasta se interzic navei orice operaţi-

uni de tranzit, aprovizionare și debarcare în toate porturile 

Uniunii Europene. 

În cazul unui stat care favorizează pescuitul ilegal, regulamentul 

european prevede o serie de represalii care pot duce chiar la inter-

zicerea importurilor de produse piscicole ale acestui stat către 

Uniunea Europeană.


