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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aderarea Rom‚niei la Acordul pentru aplicarea prevederilor Conven˛iei Na˛iunilor Unite
asupra dreptului m„rii din 10 decembrie 1982 Ón leg„tur„ cu conservarea ∫i gestionarea stocurilor
de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Rom‚nia ader„ la Acordul pentru
aplicarea prevederilor Conven˛iei Na˛iunilor Unite asupra
dreptului m„rii din 10 decembrie 1982 Ón leg„tur„ cu

conservarea ∫i gestionarea stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a
stocurilor de pe∫ti mari migratori, adoptat la New York la
4 august 1995, intrat Ón vigoare la 11 decembrie 2001.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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Bucure∫ti, 16 aprilie 2007.
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Conferin˛a Na˛iunilor Unite asupra stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori
Sesiunea a ∫asea
New York, 24 iulie — 4 august 1995
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ACORD
pentru aplicarea prevederilor Conven˛iei Na˛iunilor Unite asupra dreptului m„rii din 10 decembrie 1982 Ón leg„tur„ cu
conservarea ∫i gestionarea stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori*)
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Statele p„r˛i la prezentul acord,
reamintind prevederile pertinente ale Conven˛iei Na˛iunilor Unite asupra dreptului m„rii din 10 decembrie 1982,
hot„r‚te s„ asigure conservarea pe termen lung ∫i utilizarea durabil„ a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor
de pe∫ti mari migratori,
decise s„ Ómbun„t„˛easc„ cooperarea dintre state Ón acest scop,
solicit‚nd Óndeplinirea mai eficient„ din partea statelor pavilionului, a statelor portului ∫i a statelor riverane a
m„surilor de conservare ∫i gestiune adoptate pentru aceste stocuri,
urm„rind s„ sublinieze Ón mod deosebit problemele identificate Ón cap. 17, zona de program C, din Ordinea de zi
21 adoptat„ de Conferin˛a Na˛iunilor Unite privind mediul ∫i dezvoltarea, ∫i anume, c„ gestionarea pescuitului Ón marea
liber„ este nepotrivit„ Ón multe zone ∫i c„ unele resurse sunt suprautilizate; observ‚nd c„ exist„ probleme legate de
pescuitul nelegiferat, de supracapitalizare, dimensiuni mari ale flotelor, vase care Ó∫i ascund na˛ionalitatea pentru a evita
controalele, echipament obligatoriu insuficient, baze de date nepotrivite ∫i lipsa cooper„rii Óntre state,
angaj‚ndu-se Ón activit„˛i de pescuit corespunz„toare,
con∫tiente de necesitatea evit„rii impacturilor nefavorabile asupra mediului marin, a conserv„rii biodiversit„˛ii, a
p„str„rii integrit„˛ii ecosistemelor marine ∫i a minimaliz„rii riscului pe termen lung sau a efectelor ireversibile ale
opera˛iunilor de pescuit,
recunosc‚nd necesitatea unei asisten˛e specifice, inclusiv asisten˛„ financiar„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnologic„, pentru ca
statele Ón dezvoltare s„ poat„ participa eficient la conservarea, gestionarea ∫i utilizarea durabil„ a stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori,
convinse fiind c„ un acord pentru implementarea prevederilor corespunz„toare ale Conven˛iei ar putea folosi cel
mai bine Ón scopurile acestea ∫i ar putea contribui la men˛inerea p„cii ∫i securit„˛ii interna˛ionale,
afirm‚nd c„ problemele care nu sunt reglementate de Conven˛ie sau de prezentul acord continu„ s„ fie
guvernate de regulile ∫i principiile dreptului interna˛ional general,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
PARTEA I
Prevederi generale
ARTICOLUL 1
Folosirea termenilor ∫i sfera de aplicare

1. Œn sensul prezentului acord:
a) Conven˛ie Ónseamn„ Conven˛ia Na˛iunilor Unite
asupra dreptului m„rii din 10 decembrie 1982;

b) m„suri de conservare ∫i gestiune Ónseamn„ m„surile
de conservare ∫i gestiune a uneia sau a mai multor specii
de resurse marine vii, care sunt adoptate ∫i aplicate potrivit
regulilor pertinente ale dreptului interna˛ional, dup„ cum
apar Ón Conven˛ie ∫i Ón prezentul acord;
c) pe∫te include molu∫tele ∫i crustaceele, cu excep˛ia
celor care apar˛in speciilor sedentare, dup„ cum este
definit Ón art. 77 din Conven˛ie; ∫i

*) Traducere.
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PARTEA a II-a

Conservarea ∫i gestionarea stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori
ARTICOLUL 5
Principii generale
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Pentru a conserva ∫i a gestiona stocurile de pe∫ti
anadromi ∫i stocurile de pe∫ti mari migratori, statele
riverane ∫i statele care practic„ pescuitul Ón marea liber„,
Óndeplinindu-∫i Óndatorirea de a coopera Ón conformitate cu
Conven˛ia:
a) vor adopta m„suri de asigurare a gestion„rii durabile
a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori ∫i vor promova obiectivul exploat„rii optime a
acestora;
b) se vor asigura c„ m„surile sunt bazate pe cele mai
bune dovezi ∫tiin˛ifice de care dispun ∫i sunt destinate s„
men˛in„ sau s„ restabileasc„ stocurile la niveluri prin care
s„ se realizeze randamentul constant cel mai ridicat
posibil, ˛in‚nd seama de factorii de mediu ∫i economici
pertinen˛i, inclusiv de nevoile speciale ale statelor Ón
dezvoltare, ∫i lu‚nd Ón considerare metodele Ón materie de
pescuit, interdependen˛a stocurilor ∫i orice norme minime
interna˛ionale general recomandate, fie ele subregionale,
regionale sau mondiale;
c) vor aplica m„surile de precau˛ie Ón conformitate cu
art. 6;
d) vor evalua influen˛ele pescuitului, ale altor activit„˛i
umane ∫i ale factorilor de mediu asupra stocurilor
exploatate ∫i asupra speciilor care apar˛in aceluia∫i
ecosistem sau speciilor Ónrudite ori dependente de stocurile
exploatate;
e) vor adopta, atunci c‚nd este necesar, m„suri de
conservare ∫i gestiune pentru speciile care apar˛in aceluia∫i
ecosistem sau sunt Ónrudite ori dependente de stocurile
exploatate, cu scopul de a men˛ine sau de a restabili
popula˛iile acestor specii deasupra nivelurilor la care
reproducerea lor poate fi serios amenin˛at„;
f) vor diminua poluarea, pierderile, rebuturile, captura
prin unelte pierdute sau abandonate, capturarea speciilor
neexploatate, at‚t pe∫ti, c‚t ∫i specii care nu sunt pe∫ti
(denumite Ón continuare specii neexploatate), ∫i impacturile
asupra speciilor Ónrudite sau dependente, Óndeosebi speciile
Ón pericol, prin m„suri care includ, Ón m„sura posibil„,
dezvoltarea ∫i folosirea uneltelor ∫i tehnicilor de pescuit
selec˛ionate, sigure Ón ceea ce prive∫te mediul ∫i eficiente
din punctul de vedere al costului;
g) vor proteja biodiversitatea din mediul marin;
h) vor lua m„suri de prevenire sau eliminare a
pescuitului excesiv ∫i pentru a se asigura c„ nivelurile
efortului de pescuit nu le dep„∫esc pe cele propor˛ionale
cu utilizarea durabil„ a resurselor de pescuit;
i) vor ˛ine seama de interesele tradi˛ionale ∫i de
supravie˛uire ale pescarilor;
j) vor colecta ∫i vor Ómp„r˛i, la timp, date complete ∫i
exacte cu privire la activit„˛ile de pescuit, inter alia, Ón
leg„tur„ cu pozi˛ia vaselor, capturarea speciilor exploatate
∫i a celor neexploatate ∫i eforturile de pescuit, dup„ cum
este stabilit Ón anexa nr. I, precum ∫i informa˛ii din cadrul
programelor de cercetare na˛ionale ∫i interna˛ionale;
k) vor promova ∫i vor conduce cercet„rile ∫tiin˛ifice ∫i
vor dezvolta tehnologiile adecvate Ón sprijinul conserv„rii ∫i
gestiunii pescuitului; ∫i
l) vor implementa ∫i vor pune Ón aplicare m„surile de
conservare ∫i gestiune prin intermediul monitoriz„rii
eficiente, al controlului ∫i al supravegherii.
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d) aranjament Ónseamn„ un mecanism de cooperare
stabilit Ón conformitate cu Conven˛ia ∫i cu prezentul acord
de c„tre dou„ sau mai multe state Ón scopul, inter alia, de
a stabili m„surile de conservare ∫i gestiune dintr-o
subregiune sau dintr-o regiune pentru unul sau mai multe
stocuri de pe∫ti anadromi sau stocuri de pe∫ti mari
migratori.
2. a) State p„r˛i Ónseamn„ statele care au consim˛it s„
fie legate prin prezentul acord ∫i pentru care acordul este
Ón vigoare.
b) Prezentul acord se aplic„ mutatis mutandis:
(i) oric„rei entit„˛i men˛ionate Ón art. 305 paragraful 1
(c), (d) ∫i (e) din Conven˛ie; ∫i
(ii) Ón condi˛iile art. 47, oric„rei entit„˛i denumite
organiza˛ie interna˛ional„ Ón anexa IX, articolul 1,
la Conven˛ie,
care devin parte la prezentul acord ∫i Ón m„sura Ón care
state p„r˛i se refer„ la acele entit„˛i.
3. Prezentul acord se aplic„ mutatis mutandis celorlalte
entit„˛i care practic„ pescuitul, ale c„ror vase pescuiesc Ón
marea liber„.
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Obiectul prezentului acord este de a asigura conservarea
pe termen lung ∫i utilizarea durabil„ a stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori, prin
implementarea prevederilor pertinente ale Conven˛iei.
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1. Dac„ nu este prev„zut altfel, prezentul acord se
aplic„ conserv„rii ∫i gestiunii stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i stocurilor de pe∫ti mari migratori dincolo de limitele
jurisdic˛iei na˛ionale, cu excep˛ia art. 6 ∫i 7, care se aplic„
de asemenea ∫i conserv„rii ∫i gestiunii acestor stocuri Ón
cadrul zonelor de jurisdic˛ie na˛ional„, Ón condi˛iile
regimurilor legale diferite care se aplic„ Ón cadrul zonelor
de jurisdic˛ie na˛ional„ ∫i Ón zone din afara limitelor
jurisdic˛iei na˛ionale, dup„ cum este prev„zut Ón Conven˛ie.
2. Œn exercitarea drepturilor sale suverane, Ón scopul
explor„rii ∫i exploat„rii, conserv„rii ∫i gestion„rii stocurilor
de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori din
zonele de sub jurisdic˛ie na˛ional„, statul riveran va aplica
mutatis mutandis principiile generale enumerate Ón art. 5.
3. Statele vor acorda toat„ aten˛ia capacit„˛ilor
respective ale statelor Ón dezvoltare de a aplica prevederile
art. 5, 6 ∫i 7 Ón cadrul zonelor sub jurisdic˛ie na˛ional„ ∫i
nevoii acestora de a beneficia de asisten˛„, dup„ cum este
prev„zut Ón prezentul acord. Œn acest scop, partea a VII-a
se aplic„ mutatis mutandis Ón ceea ce prive∫te zonele sub
jurisdic˛ie na˛ional„.
ARTICOLUL 4
Rela˛ia dintre prezentul acord ∫i Conven˛ie

Nicio prevedere a prezentului acord nu va aduce atingere
drepturilor, jurisdic˛iei ∫i Óndatoririlor statelor, conform
Conven˛iei. Prezentul acord va fi interpretat ∫i aplicat Ón
contextul ∫i Óntr-o manier„ compatibile cu Conven˛ia.
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ARTICOLUL 7
Compatibilitatea m„surilor de conservare ∫i gestiune

1. Statele vor aplica m„surile de precau˛ie Ón mare
m„sur„ pentru conservarea, gestionarea ∫i exploatarea
stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori, pentru a proteja resursele marine vii ∫i pentru a
ap„ra mediul marin.
2. Statele vor fi mai precaute atunci c‚nd informa˛iile
sunt incerte, nesigure sau neadecvate. Lipsa informa˛iilor
∫tiin˛ifice adecvate nu va fi folosit„ ca motiv pentru
am‚narea sau neadoptarea m„surilor de conservare ∫i
gestiune.
3. Œn implementarea m„surilor de precau˛ie, statele:
a) vor Ómbun„t„˛i luarea deciziilor pentru conservarea ∫i
gestiunea resurselor de pescuit, ob˛in‚nd ∫i Ómp„r˛ind cele
mai bune informa˛ii ∫tiin˛ifice de care dispun ∫i
implement‚nd tehnici Ómbun„t„˛ite pentru combaterea
riscurilor ∫i a incertitudinii;
b) vor aplica indica˛iile stabilite Ón anexa nr. II ∫i vor
determina, pe baza celor mai bune informa˛ii ∫tiin˛ifice de
care dispun, punctele de referin˛„ specifice stocului ∫i
ac˛iunea care trebuie Óndeplinit„ dac„ acestea sunt
dep„∫ite;
c) vor lua Ón considerare, inter alia, incertitudinile cu
privire la dimensiunea ∫i productivitatea stocurilor, punctele
de referin˛„, condi˛ia stocurilor Ón rela˛ie cu aceste puncte
de referin˛„, nivelurile ∫i r„sp‚ndirea mortalit„˛ii prin
pescuire ∫i impactul activit„˛ilor de pescuit asupra speciilor
neexploatate ∫i speciilor Ónrudite sau dependente de
acestea, precum ∫i condi˛iile oceanice, de mediu ∫i
socioeconomice existente ∫i prev„zute; ∫i
d) vor promova colectarea de date ∫i programele de
cercetare pentru a evalua impactul pescuitului asupra
speciilor neexploatate ∫i asupra speciilor Ónrudite sau
dependente de acestea ∫i asupra mediului lor ∫i vor
adopta planuri care sunt necesare pentru a se asigura
conservarea acestor specii ∫i pentru a se proteja habitatul
de interes deosebit.
4. Statele vor lua m„suri pentru a se asigura c„, atunci
c‚nd sunt atinse punctele de referin˛„, acestea nu vor fi
dep„∫ite. Œn cazul Ón care sunt dep„∫ite, f„r„ Ónt‚rziere,
statele vor Óndeplini opera˛iunea prev„zut„ la paragraful 3 b)
pentru restabilirea stocurilor.
5. C‚nd statutul stocurilor exploatate sau al stocurilor
neexploatate ori al speciilor Ónrudite sau dependente de
acestea este de interes, statele vor supune monitoriz„rii
intense aceste stocuri ∫i specii, pentru a revizui statutul lor
∫i eficacitatea m„surilor de conservare ∫i gestiune. Ele vor
revizui aceste m„suri Ón mod regulat, Ón func˛ie de noile
informa˛ii.
6. Pentru activit„˛ile noi de pescuit sau de explorare,
statele vor adopta c‚t de repede posibil m„suri de
precau˛ie pentru conservare ∫i gestiune, inclusiv, inter alia,
restric˛ii asupra capturii ∫i efortului de pescuit. Aceste
m„suri vor r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ c‚nd vor exista
informa˛ii suficiente pentru a permite evaluarea impactului
pescuitului asupra stocurilor cu durabilitate pe termen lung,
asupra c„rora vor fi implementate m„suri de conservare ∫i
gestiune bazate pe acea evaluare. Ultimele m„suri vor
permite, dac„ este cu putin˛„, dezvoltarea treptat„ a
pescuitului.
7. Dac„ un fenomen natural are un impact nefavorabil
deosebit asupra statutului stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i
asupra stocurilor de pe∫ti mari migratori, statele vor adopta
m„suri de conservare ∫i gestiune de urgen˛„, pentru a se
asigura c„ activitatea de pescuit nu accentueaz„ acest
impact nefavorabil. De asemenea, statele vor adopta astfel
de m„suri de urgen˛„ c‚nd activitatea de pescuit prezint„
o amenin˛are serioas„ asupra durabilit„˛ii acelor stocuri.
M„surile luate Ón regim de urgen˛„ vor fi temporare ∫i se
vor baza pe cele mai bune dovezi ∫tiin˛ifice disponibile.

1. F„r„ a aduce atingere drepturilor suverane ale
statelor riverane Ón scopul explor„rii ∫i exploat„rii,
conserv„rii ∫i gestiunii resurselor marine vii din zonele de
sub jurisdic˛ie na˛ional„ stabilite Ón Conven˛ie ∫i dreptului
tuturor statelor ca cet„˛enii lor s„ Óntreprind„ activit„˛i de
pescuit Ón marea liber„ Ón conformitate cu Conven˛ia:
a) cu privire la stocurile de pe∫ti anadromi, statele
riverane corespunz„toare ∫i statele ai c„ror cet„˛eni
pescuiesc aceste stocuri Ón zona adiacent„ m„rii libere vor
urm„ri, direct sau prin intermediul mecanismelor pentru
cooperare adecvate prev„zute Ón partea a III-a, s„ convin„
asupra m„surilor necesare pentru conservare acestor
stocuri Ón zona adiacent„ m„rii libere;
b) cu privire la stocurile de pe∫ti mari migratori, statele
riverane corespunz„toare ∫i alte state ai c„ror cet„˛eni
pescuiesc aceste stocuri Ón regiune vor coopera, direct sau
prin intermediul mecanismelor pentru cooperare adecvate
prev„zute Ón partea a III-a, cu scopul de a asigura
conservarea ∫i promovarea obiectivului exploat„rii optime a
acestor stocuri Ón toat„ regiunea, at‚t Ón interiorul, c‚t ∫i Ón
afara zonelor de sub jurisdic˛ie na˛ional„.
2. M„surile de conservare ∫i gestiune stabilite pentru
marea liber„ ∫i cele adoptate pentru zonele din limita
jurisdic˛iei na˛ionale vor fi compatibile, pentru a asigura
conservarea ∫i gestiunea stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a
stocurilor de pe∫ti mari migratori Ón Óntregime. Pentru
aceasta, statele riverane ∫i statele care practic„ pescuitul
Ón marea liber„ au obliga˛ia de a coopera Ón scopul lu„rii
m„surilor compatibile cu privire la aceste stocuri. Œn
stabilirea m„surilor compatibile de conservare ∫i gestiune,
statele:
a) vor ˛ine seama de m„surile de conservare ∫i
gestiune adoptate ∫i aplicate, Ón conformitate cu art. 61 din
Conven˛ie, cu privire la acelea∫i stocuri, de c„tre statele
riverane din zonele de sub jurisdic˛ie na˛ional„ ∫i se vor
asigura c„ m„surile stabilite cu privire la aceste stocuri
pentru marea liber„ nu diminueaz„ eficacitatea unor astfel
de m„suri;
b) vor ˛ine seama de m„surile convenite anterior,
stabilite ∫i aplicate pentru marea liber„, Ón conformitate cu
Conven˛ia, Ón ceea ce prive∫te acelea∫i stocuri, de c„tre
statele riverane corespunz„toare ∫i de c„tre statele care
practic„ pescuitul Ón marea liber„;
c) vor ˛ine seama de m„surile convenite anterior,
stabilite ∫i aplicate, Ón conformitate cu Conven˛ia, Ón ceea
ce prive∫te acelea∫i stocuri, de c„tre o organiza˛ie
subregional„ sau regional„ de gestiune a pescuitului sau
un aranjament;
d) vor ˛ine seama de unitatea biologic„ ∫i de alte
caracteristici biologice ale stocurilor ∫i de rela˛iile dintre
r„sp‚ndirea stocurilor, pescuit ∫i particularit„˛ile geografice
ale regiunii Ón cauz„, inclusiv de m„sura Ón care stocurile
se g„sesc ∫i sunt pescuite Ón zonele de sub jurisdic˛ie
na˛ional„;
e) vor ˛ine seama de dependen˛a de stocurile interesate
a statelor riverane ∫i a statelor care pescuiesc Ón marea
liber„; ∫i
f) se vor asigura c„ m„surile nu dau na∫tere unor
impacturi d„un„toare asupra resurselor marine vii Ón
general.
3. Œndeplinindu-∫i Óndatorirea de a coopera, statele vor
depune toate eforturile pentru a conveni asupra m„surilor
compatibile de conservare ∫i gestiune Óntr-o perioad„ de
timp rezonabil„.
4. Dac„ nu se poate ajunge la un acord Óntr-o perioad„
de timp rezonabil„, oricare dintre statele implicate poate
invoca procedurile de solu˛ionare a diferendelor prev„zute
Ón partea a VIII-a.
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ARTICOLUL 6
Aplicarea m„surilor de precau˛ie
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ARTICOLUL 8
Cooperarea pentru conservare ∫i gestiune
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1. Statele riverane ∫i statele care pescuiesc Ón marea
liber„, Ón conformitate cu Conven˛ia, vor urm„ri cooperarea
Ón ceea ce prive∫te stocurile de pe∫ti anadromi ∫i stocurile
de pe∫ti mari migratori, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor subregionale ori regionale de gestiune a
pescuitului sau al aranjamentelor corespunz„toare, ˛in‚nd
seama de caracteristicile specifice ale subregiunii ori ale
regiunii, pentru a asigura conservarea ∫i gestiunea eficace
ale acestor stocuri.
2. Statele vor purta discu˛ii de bun„-credin˛„ ∫i f„r„
Ónt‚rziere, Óndeosebi atunci c‚nd exist„ dovezi c„ stocurile
de pe∫ti anadromi ∫i stocurile de pe∫ti mari migratori Ón
cauz„ pot fi amenin˛ate de supraexploatare sau atunci
c‚nd este desf„∫urat„ o nou„ activitate de pescuire a
acestor stocuri. Œn acest scop, consulta˛iile pot fi ini˛iate la
cererea oric„ruia dintre statele interesate, cu obiectivul de
a stabili aranjamentele potrivite pentru asigurarea
conserv„rii ∫i gestiunii stocurilor. A∫tept‚nd acordul asupra
acestor reglement„ri, statele vor respecta prevederile
prezentului acord ∫i vor ac˛iona cu bun„-credin˛„, av‚nd Ón
vedere drepturile, interesele ∫i Óndatoririle celorlalte state.
3. Atunci c‚nd o organiza˛ie subregional„ sau regional„
de gestiune a pescuitului sau un aranjament are competen˛a
de a stabili m„surile de conservare ∫i gestiune pentru
anumite stocuri de pe∫ti anadromi ori stocuri de pe∫ti mari
migratori, statele care practic„ pescuitul stocurilor Ón marea
liber„ ∫i statele riverane corespunz„toare Ó∫i vor Óndeplini
Óndatorirea de a coopera, devenind membre ale acelei
organiza˛ii sau participante la aranjament ori consim˛ind s„
aplice m„surile de conservare ∫i gestiune stabilite de acea
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PARTEA a III-a
Mecanismele de cooperare interna˛ional„
cu privire la stocurile de pe∫ti anadromi ∫i stocurile
de pe∫ti mari migratori

organiza˛ie sau aranjament. Statele care au un real interes
Ón pescuit pot deveni membre ale acelei organiza˛ii sau pot
participa la acele aranjamente. Termenii de participare la
aceste organiza˛ii sau aranjamente nu vor Ómpiedica aceste
state s„ devin„ membre sau s„ participe ∫i nici nu vor fi
aplica˛i Óntr-un mod care s„ fie discriminatoriu fa˛„ de vreun
stat sau grup de state care au un interes real Ón pescuitul
Ón cauz„.
4. Numai acele state care sunt membre ale unei astfel
de organiza˛ii sau participante la un astfel de aranjament
ori care sunt de acord s„ aplice m„surile de conservare ∫i
gestiune stabilite de aceast„ organiza˛ie sau aranjament
vor avea acces la resursele de pescuit asupra c„rora se
aplic„ aceste m„suri.
5. Acolo unde nu exist„ o organiza˛ie subregional„ sau
regional„ de gestiune a pescuitului ori un aranjament
pentru a stabili m„surile de conservare ∫i gestiune pentru
un anumit stoc de pe∫ti anadromi ∫i stoc de pe∫ti mari
migratori, statele riverane corespunz„toare ∫i statele care
practic„ pescuitul acestui stoc Ón marea liber„, Ón
subregiune sau Ón regiune, vor coopera pentru a stabili o
astfel de organiza˛ie ori alte aranjamente adecvate, care s„
asigure conservarea ∫i gestiunea acelui stoc, ∫i vor
participa la activitatea organiza˛iei sau a aranjamentului.
6. Orice stat care inten˛ioneaz„ s„ propun„ ca ac˛iunea
s„ fie Óndeplinit„ de o organiza˛ie interguvernamental„
av‚nd competen˛„ cu privire la resursele vii trebuie, acolo
unde astfel de opera˛iuni au un efect major asupra
m„surilor de conservare ∫i gestiune deja stabilite de o
organiza˛ie subregional„ sau regional„ de gestiune a
pescuitului ori un aranjament, s„ se consulte prin
intermediul acelei organiza˛ii sau aranjament cu membrii
sau participan˛ii s„i. Œn m„sura accesibil„, o astfel de
consulta˛ie trebuie s„ aib„ loc Ónaintea prezent„rii
propunerii Ón cadrul organiza˛iei interguvernamentale.

ra

5. A∫tept‚nd acordul asupra m„surilor compatibile de
conservare ∫i gestiune, statele implicate, Óntr-un spirit de
Ón˛elegere ∫i cooperare, vor depune toate eforturile pentru
a Óncheia aranjamente provizorii de natur„ practic„. Œn
cazul Ón care nu pot conveni asupra unor astfel de
aranjamente, oricare dintre statele implicate, pentru a
ob˛ine m„suri provizorii, poate Ónainta diferendul unei cur˛i
sau unui tribunal, Ón conformitate cu procedurile pentru
solu˛ionarea diferendelor, prev„zute Ón partea a VIII-a.
6. Aranjamentele provizorii sau m„surile stabilite ori
fixate conform paragrafului 5 vor lua Ón considerare
prevederile acestei p„r˛i, vor avea Ón vedere drepturile ∫i
obliga˛iile tuturor statelor implicate, nu vor pune Ón pericol
∫i nu vor Ómpiedica dob‚ndirea unui acord final asupra
m„surilor compatibile de conservare ∫i gestiune ∫i nu vor
aduce niciun prejudiciu rezultatului final al oric„rei proceduri
de solu˛ionare a diferendului.
7. Statele riverane vor informa Ón mod regulat statele
care practic„ pescuitul Ón marea liber„ din subregiune sau
regiune, direct ori prin intermediul organiza˛iilor subregionale
sau regionale de gestiune a pescuitului ori al aranjamentelor
corespunz„toare sau prin alte mijloace adecvate, cu privire
la m„surile pe care le-au adoptat pentru stocurile de pe∫ti
anadromi ∫i pentru stocurile de pe∫ti mari migratori din
cadrul zonelor de sub jurisdic˛ia lor na˛ional„.
8. Statele care practic„ pescuitul Ón marea liber„ vor
informa Ón mod regulat celelalte state interesate, direct sau
prin intermediul organiza˛iilor subregionale ori regionale de
gestiune a pescuitului sau al aranjamentelor corespunz„toare
ori prin alte mijloace adecvate, cu privire la m„surile pe
care le-au adoptat pentru legiferarea activit„˛ilor vaselor
care arboreaz„ pavilionul lor, care pescuiesc aceste stocuri
Ón marea liber„.

5

ARTICOLUL 9
Organiza˛ii subregionale ∫i regionale de gestionare
a pescuitului ∫i aranjamente

1. Œn stabilirea organiza˛iilor subregionale sau regionale
de gestiune a pescuitului sau aranjamentelor subregionale
sau regionale de gestionare a stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori, statele vor fi de
acord, inter alia, cu:
a) stocurile asupra c„rora se aplic„ m„surile de
conservare ∫i gestiune, lu‚nd Ón considerare caracteristicile
biologice ale stocurilor implicate ∫i natura pescuitului Ón
discu˛ie;
b) sfera de aplicare, ˛in‚nd seama de art. 7 paragraful 1
∫i de caracteristicile subregiunii sau ale regiunii, inclusiv de
factorii socioeconomici, geografici ∫i de mediu;
c) rela˛ia dintre activitatea noii organiza˛ii sau a
aranjamentului ∫i rolul, obiectivele ∫i opera˛iunile oric„rei
organiza˛ii de gestiune a pescuitului existente relevante ∫i
ale oric„rui aranjament; ∫i
d) mecanismele prin care organiza˛ia sau aranjamentul
va ob˛ine consilierea ∫tiin˛ific„ ∫i va revizui statutul
stocurilor, inclusiv, unde este necesar, cu stabilirea unui
organ de consiliere ∫tiin˛ific.
2. Statele care coopereaz„ Ón alc„tuirea unei organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului ori a
unui aranjament vor informa celelalte state despre care ∫tiu
c„ au un real interes Ón activitatea organiza˛iei propuse sau
a aranjamentului unei astfel de cooper„ri.
ARTICOLUL 10
Func˛iile organiza˛iilor subregionale ∫i regionale de gestiune
a pescuitului ∫i ale aranjamentelor

Œn Óndeplinirea obliga˛iei de a coopera prin intermediul
organiza˛iilor subregionale sau regionale de gestiune a
pescuitului sau al aranjamentelor, statele:
a) vor conveni ∫i vor respecta m„surile de conservare
∫i gestiune pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a
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2. Reprezentan˛ilor altor organiza˛ii interguvernamentale
∫i reprezentan˛ilor organiza˛iilor neguvernamentale
preocupate de stocurile de pe∫ti anadromi ∫i de stocurile
de pe∫ti mari migratori li se va da ocazia s„ ia parte la
∫edin˛a organiza˛iilor subregionale ∫i regionale de gestiune
a pescuitului ∫i la aranjamente Ón calitate de observatori
sau, dup„ caz, Ón conformitate cu procedurile organiza˛iei
sau ale aranjamentului Ón cauz„. Aceste proceduri nu vor fi
excesiv de restrictive Ón aceast„ privin˛„. Aceste organiza˛ii
interguvernamentale ∫i organiza˛ii neguvernamentale vor
avea acces la Ónregistr„rile ∫i rapoartele unor astfel de
organiza˛ii ∫i aranjamente, condi˛ionat de regulile de
procedur„ ale accesului la ele.
ARTICOLUL 13
Consolidarea organiza˛iilor ∫i aranjamentelor existente
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Statele vor coopera pentru a consolida organiza˛iile ∫i
aranjamentele subregionale ∫i regionale de gestiune a
pescuitului, pentru a Ómbun„t„˛i eficacitatea acestora Ón
stabilirea ∫i implementarea m„surilor de conservare ∫i
gestiune a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de
pe∫ti mari migratori.
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Colectarea ∫i furnizarea informa˛iilor ∫i cooperarea
Ón cadrul cercet„rilor ∫tiin˛ifice
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1. Statele se vor asigura c„ vasele care arboreaz„
pavilionul lor furnizeaz„ aceste informa˛ii, dac„ este
necesar, pentru a-∫i Óndeplini obliga˛iile din prezentul acord.
Œn acest scop, Ón conformitate cu anexa nr. I, statele:
a) vor colecta ∫i vor face schimb de date ∫tiin˛ifice,
tehnice ∫i statistice cu privire la pescuitul stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i al stocurilor de pe∫ti mari migratori;
b) se vor asigura c„ datele sunt colectate suficient de
detaliat pentru a facilita evaluarea eficace a stocurilor ∫i c„
sunt furnizate Ón mod oportun pentru a satisface cererile
organiza˛iilor subregionale ∫i regionale de gestionare a
pescuitului ∫i ale aranjamentelor; ∫i
c) vor lua m„surile necesare pentru verificarea exactit„˛ii
acestor date.
2. Statele vor coopera, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor subregionale ori regionale de gestiune a
pescuitului sau al aranjamentelor:
a) pentru a conveni asupra specifica˛iilor informa˛iilor ∫i
a formatului Ón care acestea sunt furnizate c„tre organiza˛ii
sau aranjamente, ˛in‚nd seama de natura stocurilor ∫i de
pescuitul acestor stocuri; ∫i
b) pentru a dezvolta ∫i Ómp„r˛i tehnicile analitice ∫i
metodologiile de evaluare a stocurilor pentru Ómbun„t„˛irea
m„surilor de conservare ∫i gestiune a stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori.
3. Potrivit p„r˛ii a XIII-a a Conven˛iei, statele vor
coopera, direct sau prin intermediul organiza˛iilor
interna˛ionale competente, Ón vederea consolid„rii capacit„˛ii
de cercetare ∫tiin˛ific„ Ón domeniul pescuitului ∫i a
promov„rii cercet„rii ∫tiin˛ifice privind conservarea ∫i
gestiunea stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de
pe∫ti mari migratori Ón avantajul tuturor. Œn acest scop, un
stat sau organiza˛ia interna˛ional„ competent„ care
conduce cercetarea dincolo de zonele aflate sub jurisdic˛ie
na˛ional„ va promova publicarea adecvat„ ∫i difuzarea
c„tre orice stat interesat a rezultatelor acelei cercet„ri ∫i a
informa˛iilor legate de obiectivele ∫i metodele sale ∫i, Ón
m„sura posibil„, va facilita participarea oamenilor de ∫tiin˛„
ai acelor state la cercetare.
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stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori;
b) vor conveni, dac„ este necesar, asupra drepturilor de
participare, cum ar fi aloca˛ii legale din captur„ sau
nivelurile efortului de pescuit;
c) vor adopta ∫i vor aplica normele minime
interna˛ionale general recomandate pentru desf„∫urarea
responsabil„ a opera˛iunilor de pescuit;
d) vor ob˛ine ∫i vor evalua consilierea ∫tiin˛ific„, vor
revizui situa˛ia stocurilor ∫i vor evalua impactul pescuitului
asupra speciilor exploatate ∫i asupra speciilor neexploatate,
precum ∫i a celor Ónrudite sau dependente de acestea;
e) vor conveni asupra normelor de colectare, raportare,
verificare ∫i schimb de date asupra pescuitului stocurilor;
f) vor elabora ∫i vor difuza date statistice exacte ∫i
complete, cum este prev„zut Ón anexa nr. I, pentru a se
asigura c„ sunt puse la dispozi˛ie cele mai bune dovezi
∫tiin˛ifice, Ón acela∫i timp p„str‚nd confiden˛ialitatea acolo
unde este necesar;
g) vor promova ∫i vor conduce evalu„rile ∫tiin˛ifice ale
stocurilor ∫i cercet„rile corespunz„toare ∫i vor difuza
rezultatele acestora;
h) vor stabili mecanismele de cooperare adecvate Ón
vederea monitoriz„rii, controlului, supravegherii ∫i execut„rii
eficace;
i) vor conveni asupra mijloacelor prin care vor fi
sus˛inute interesele de pescuit ale noilor membri ai
organiza˛iei sau ale noilor participan˛i la aranjament;
j) vor conveni asupra procedurilor de luare a deciziilor,
care faciliteaz„ adoptarea m„surilor de conservare ∫i
gestiune Óntr-un mod convenabil ∫i eficace;
k) vor promova solu˛ionarea pa∫nic„ a diferendelor Ón
conformitate cu partea a VIII-a;
l) vor asigura deplina cooperare a agen˛iilor lor
na˛ionale ∫i a industriilor, Ón vederea implement„rii
recomand„rilor ∫i deciziilor organiza˛iei sau ale
aranjamentului; ∫i
m) vor asigura publicitatea m„surilor de conservare ∫i
gestiune stabilite de c„tre organiza˛ie sau aranjament.
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ARTICOLUL 11
Noi membri ∫i participan˛i
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Œn determinarea naturii ∫i a extinderii drepturilor de
participare pentru noii membri ai unei organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului ori
pentru noii participan˛i la un aranjament subregional sau
regional de gestiune a pescuitului, statele vor ˛ine seama,
inter alia, de:
a) statutul stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i al stocurilor
de pe∫ti mari migratori ∫i de nivelul efortului de pescuit;
b) anumite interese, metode de pescuit ∫i practici de
pescuit ale membrilor ∫i participan˛ilor noi sau existen˛i;
c) anumite contribu˛ii ale membrilor ∫i participan˛ilor noi
∫i existen˛i la conservarea ∫i gestiunea stocurilor, la
colectarea ∫i furnizarea de date exacte ∫i la conducerea
cercet„rilor ∫tiin˛ifice asupra stocurilor;
d) nevoile comunit„˛ilor riverane, care depind Ón mare
parte de pescuitul acestor stocuri;
e) nevoile statelor riverane ale c„ror economii depind Ón
mod cov‚r∫itor de exploatarea resurselor marine vii; ∫i
f) interesele statelor Ón dezvoltare din subregiune sau
regiune, Ón ale c„ror zone aflate sub jurisdic˛ie na˛ional„ se
g„sesc stocurile.
ARTICOLUL 12
Transparen˛a activit„˛ilor organiza˛iilor subregionale
∫i regionale de gestiune a pescuitului ∫i aranjamentelor

1. Statele vor asigura transparen˛a proceselor de luare
a deciziilor ∫i a altor activit„˛i ale organiza˛iilor subregionale
∫i regionale de gestiune a pescuitului ∫i a aranjamentelor.

ARTICOLUL 15
M„ri Ónchise ∫i semiÓnchise

Œn implementarea prezentului acord, Ón cazul unei m„ri
Ónchise sau semiÓnchise, statele vor ˛ine seama de
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PARTEA a V-a
Œndatoriri ale statului pavilionului
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ARTICOLUL 18
Œndatoriri ale statului pavilionului
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1. Un stat ale c„rui vase practic„ pescuitul Ón marea
liber„ va lua m„surile necesare s„ se asigure c„ vasele
care arboreaz„ pavilionul s„u respect„ m„surile
subregionale ∫i regionale de conservare ∫i gestiune ∫i c„
aceste vase nu se angajeaz„ Ón nicio activitate care
submineaz„ eficacitatea acestor m„suri.
2. Un stat va autoriza utilizarea vaselor care arboreaz„
pavilionul s„u pentru pescuit Ón marea liber„ numai atunci
c‚nd este capabil s„ Ó∫i Óndeplineasc„ responsabilit„˛ile
eficient cu privire la aceste vase, conform Conven˛iei ∫i
prezentului acord.
3. M„surile care urmeaz„ a fi luate de un stat cu privire
la vasele care arboreaz„ pavilionul s„u vor cuprinde:
a) controlul asupra acestor vase din marea liber„ prin
licen˛e de pescuit, autoriza˛ii sau permise, Ón conformitate
cu oricare proceduri aplicabile stabilite la nivel subregional,
regional sau mondial;
b) stabilirea regulamentelor;
(i) de a se aplica termeni ∫i condi˛ii pentru licen˛„,
autoriza˛ie ∫i permis astfel Ónc‚t s„ Óndeplineasc„
orice obliga˛ie subregional„, regional„ sau
mondial„ a statului pavilionului;
(ii) de a interzice pescuitul Ón marea liber„ de c„tre
vasele care nu au licen˛„ sau autoriza˛ie de
pescuit ori care practic„ pescuitul Ón marea liber„
altfel dec‚t Ón conformitate cu termenii ∫i condi˛iile
unei licen˛e, autoriza˛ii ori ale unui permis;
(iii) de a cere vaselor care practic„ pescuitul Ón
marea liber„ s„ poarte Óntotdeauna la bord
licen˛a, autoriza˛ia sau permisul ∫i s„ o/Ól
prezinte la cererea de inspec˛ie oric„rei
persoane autorizate corespunz„tor; ∫i
(iv) de a asigura c„ vasele care arboreaz„ pavilionul
nu desf„∫oar„ activit„˛i de pescuit neautorizate Ón
zonele de sub jurisdic˛ia na˛ional„ a altor state;
c) stabilirea unui registru na˛ional al vaselor de pescuit
autorizate s„ pescuiasc„ Ón marea liber„ ∫i asigurarea
accesului la informa˛iile cuprinse Ón acel registru la cererea
statelor direct interesate, ˛in‚nd seama de orice lege
na˛ional„ a statului pavilionului cu privire la publicarea
acestor informa˛ii;
d) cererile pentru marcarea vaselor de pescuit ∫i a
uneltelor de pescuit Ón vederea identific„rii Ón conformitate cu
sistemele de marcare a vaselor ∫i uneltelor recognoscibile
interna˛ional, cum ar fi Specifica˛iile Standard pentru
Marcarea ∫i Identificarea Vaselor de Pescuit eliberate de
Organiza˛ia Na˛iunilor Unite pentru Alimenta˛ie ∫i Agricultur„;
e) cererile pentru Ónregistrarea ∫i raportarea pozi˛iei
vasului, a capturii de specii exploatate ∫i neexploatate, a
eforturilor de pescuit ∫i a altor date importante cu privire
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1. Statele care practic„ pescuitul stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i al stocurilor de pe∫ti mari migratori Óntr-o zon„
din marea liber„ Ónconjurat„ Ón totalitate de o zon„ aflat„
sub jurisdic˛ia na˛ional„ a unui singur stat ∫i acesta din
urm„ va coopera Ón vederea stabilirii m„surilor de
conservare ∫i gestiune cu privire la aceste stocuri din
marea liber„. Av‚nd Ón vedere caracteristicile naturale ale
zonei, statele vor acorda aten˛ie deosebit„ stabilirii m„surilor
compatibile de conservare ∫i gestiune pentru aceste stocuri,
potrivit art. 7. M„surile luate cu privire la marea liber„ vor
˛ine cont de drepturile, Óndatoririle ∫i interesele statului
riveran prev„zute Ón Conven˛ie, se vor baza pe cele mai
bune dovezi ∫tiin˛ifice disponibile ∫i, de asemenea, vor ˛ine
cont de m„surile de conservare ∫i gestiune adoptate ∫i
aplicate cu privire la acelea∫i stocuri, Ón conformitate cu
art. 61 al Conven˛iei, de c„tre statul riveran Ón zona aflat„
sub jurisdic˛ie na˛ional„. De asemenea, statele vor conveni
asupra m„surilor de monitorizare, control, supraveghere ∫i
executare pentru a asigura respectarea m„surilor de
conservare ∫i gestiune cu privire la marea liber„.
2. Potrivit art. 8, statele vor ac˛iona cu bun„-credin˛„ ∫i
vor depune toate eforturile pentru a conveni f„r„ Ónt‚rziere
asupra m„surilor de conservare ∫i gestiune care urmeaz„
a fi aplicate pentru Óndeplinirea opera˛iunilor de pescuit Ón
zona men˛ionat„ Ón paragraful 1. Dac„ Óntr-o perioad„
rezonabil„ de timp statele Ón cauz„ care practic„ pescuitul
∫i statul riveran nu pot conveni asupra acestor m„suri,
potrivit paragrafului 1, vor aplica art. 7 paragrafele 4, 5
∫i 6, legate de aranjamentele ∫i m„surile provizorii, av‚nd
Ón vedere paragraful 1. Œn a∫teptarea stabilirii unor astfel de
aranjamente sau m„suri provizorii, statele implicate vor lua
m„suri Ón ceea ce prive∫te vasele care arboreaz„ pavilionul
lor, pentru ca acestea s„ nu se angajeze Ón activit„˛i de
pescuit care le-ar putea periclita stocurile Ón cauz„.
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ARTICOLUL 16
Zonele din marea liber„ Ónconjurate Ón totalitate
de zone aflate sub jurisdic˛ia na˛ional„ a unui singur stat

av‚nd Ón vedere acele m„suri aplicate de facto, Ón cea mai
mare m„sur„ posibil„, activit„˛ilor de pescuit din zona Ón
cauz„. Aceste entit„˛i care practic„ pescuitul se vor bucura
de avantajele particip„rii la pescuit propor˛ional cu
respectarea angajamentului lor de a duce la Óndeplinire
m„surile de conservare ∫i gestiune cu privire la stocuri.
4. Statele care sunt membre ale unei astfel de
organiza˛ii sau care particip„ la un astfel de aranjament vor
face schimb de informa˛ii cu privire la activit„˛ile de pescuit
ale vaselor care arboreaz„ pavilionul statelor care nu sunt
nici membre ale organiza˛iei, nici participante la aranjament
∫i care sunt angajate Ón opera˛iunile de pescuire a stocurilor
Ón cauz„. Vor lua m„suri, conform prezentului acord ∫i
dreptului interna˛ional, pentru a Ómpiedica activit„˛ile acestor
vase, care submineaz„ eficacitatea m„surilor subregionale
sau regionale de conservare ∫i gestiune.
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caracteristicile naturale ale acelei m„ri ∫i, de asemenea,
vor ac˛iona Ón conformitate cu partea a IX-a a Conven˛iei
∫i cu alte prevederi importante ale acesteia.
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PARTEA A IV-A
State nemembre ∫i neparticipante
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ARTICOLUL 17
State nemembre ale organiza˛iilor ∫i neparticipante
la aranjamente

1. Un stat care nu este membru al unei organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului ori care
nu este participant la un aranjament subregional sau regional
de gestiune a pescuitului ∫i care altfel nu este de acord s„
aplice m„surile de conservare ∫i gestiune stabilite de aceast„
organiza˛ie ori aranjament nu este scutit de obliga˛ia de a
coopera, Ón conformitate cu Conven˛ia ∫i cu prezentul acord,
Ón vederea conserv„rii ∫i gestiunii stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori Ón cauz„.
2. Un astfel de stat nu va autoriza vasele care arboreaz„
pavilionul s„u s„ se angajeze Ón opera˛iuni de pescuire a
stocurilor de pe∫ti anadromi sau a stocurilor de pe∫ti mari
migratori, care sunt supuse m„surilor de conservare ∫i
gestiune stabilite de aceast„ organiza˛ie sau aranjament.
3. Statele care sunt membre ale unei organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului ori
sunt participante la un aranjament subregional sau regional
de gestiune a pescuitului vor solicita, separat sau
Ómpreun„, entit„˛ilor care practic„ pescuitul, men˛ionate Ón
art. 1 paragraful 3, care au vase de pescuit Ón zona
corespunz„toare, s„ coopereze pe deplin cu aceast„
organiza˛ie sau aranjament Ón vederea implement„rii
m„surilor de conservare ∫i gestiune pe care le-a stabilit,
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Ónc„lc„ri grave a acestor m„suri, c„ vasul nu se angajeaz„
Ón opera˛iuni de pescuit Ón marea liber„ p‚n„ c‚nd nu sunt
respectate toate sanc˛ion„rile neÓndeplinite impuse de statul
pavilionului cu privire la Ónc„lcare.
2. Toate investiga˛iile ∫i procedurile juridice vor fi
Óndeplinite cu promptitudine. Sanc˛iunile aplicabile cu privire
la Ónc„lc„ri vor fi suficient de riguroase pentru a fi eficace
Ón asigurarea respect„rii ∫i pentru a descuraja Ónc„lc„rile
ori de c‚te ori sunt s„v‚r∫ite ∫i vor priva contravenien˛ii de
avantajele care rezult„ din activit„˛ile lor ilegale. M„surile
aplicabile Ón ceea ce prive∫te comandan˛ii ∫i al˛i c„pitani ai
vaselor de pescuit vor cuprinde prevederile care ar putea
permite, inter alia, refuzul, retragerea sau suspendarea
autoriza˛iilor de a servi drept comandan˛i sau c„pitani ai
vaselor respective.
ARTICOLUL 20
Cooperarea interna˛ional„ Ón vederea execut„rii
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1. Statele vor coopera, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor subregionale ori regionale de gestiune a
pescuitului sau al aranajmentelor, pentru a asigura
respectarea ∫i executarea m„surilor subregionale ∫i
regionale de conservare ∫i gestiune a stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori.
2. Un stat al pavilionului care conduce o investiga˛ie a
unei presupuse Ónc„lc„ri a m„surilor de conservare ∫i
gestiune a stocurilor de pe∫ti anadromi sau a stocurilor de
pe∫ti mari migratori poate solicita asisten˛„ din partea
oric„rui alt stat a c„rui cooperare poate fi util„ Ón
conducerea acelei investiga˛ii. Toate statele se vor str„dui
s„ Óndeplineasc„ solicit„rile rezonabile f„cute de c„tre un
stat al pavilionului Ón leg„tur„ cu aceste investiga˛ii.
3. Un stat al pavilionului poate Óntreprinde astfel de
investiga˛ii direct, Ón cooperare cu alte state interesate sau
prin intermediul organiza˛iei subregionale ori regionale de
gestiune a pescuitului corespunz„toare sau al
aranjamentului. Informa˛iile cu privire la desf„∫urarea ∫i
rezultatul investiga˛iei vor fi furnizate tuturor statelor
interesate sau afectate de presupusa Ónc„lcare.
4. Statele se vor asista reciproc la identificarea vaselor
raportate ca fiind angajate Ón activit„˛i care submineaz„
eficacitatea m„surilor subregionale, regionale sau mondiale
de conservare ∫i gestiune.
5. Œn m„sura Ón care este permis de legile ∫i
reglement„rile na˛ionale, statele vor stabili aranjamente
pentru punerea la dispozi˛ia autorit„˛ilor judiciare din alte
state a dovezilor Ón leg„tur„ cu pretinsele Ónc„lc„ri ale
acestor m„suri.
6. Acolo unde exist„ motive serioase pentru a crede c„
un vas din marea liber„ a fost angajat Ón pescuit
neautorizat Óntr-o zon„ aflat„ sub jurisdic˛ia na˛ional„ a
unui stat riveran, statul pavilionului acelui vas, la cererea
statului riveran implicat, va investiga problema imediat ∫i pe
deplin. Statul pavilionului va coopera cu statul riveran Ón
Óndeplinirea opera˛iunilor de executare potrivite acestor
situa˛ii ∫i poate autoriza autorit„˛ile pertinente ale statului
riveran s„ se Ómbarce ∫i s„ inspecteze vasul aflat Ón
marea liber„. Acest paragraf nu aduce niciun prejudiciu
art. 111 al Conven˛iei.
7. Statele p„r˛i care sunt membre ale unei organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului ori
sunt participante Ón cadrul unui aranjament subregional sau
regional de gestiune a pescuitului pot ac˛iona, Ón
conformitate cu dreptul interna˛ional, inclusiv prin
intermediul recursului la aceste proceduri subregionale ori
regionale stabilite Ón acest scop, pentru a opri vasele care
s-au angajat Ón activit„˛i care submineaz„ eficacitatea sau
Óncalc„ m„surile de conservare ∫i gestiune stabilite de
acea organiza˛ie sau aranjament de la practicarea
pescuitului Ón marea liber„ din subregiune sau regiune
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la pescuit, Ón conformitate cu normele subregionale,
regionale ∫i mondiale de colectare a datelor;
f) cererile pentru verificarea capturii de specii exploatate
∫i neexploatate prin intermediul unor mijloace cum ar fi
programe de observa˛ie, planuri de inspec˛ie, prezentare de
rapoarte, supravegherea transbord„rii ∫i monitorizarea
capturilor desc„rcate ∫i a statisticilor de pia˛„;
g) monitorizarea, controlul ∫i supravegherea acestor
vase, a opera˛iunilor lor de pescuit ∫i a activit„˛ilor conexe
prin, inter alia:
(i) implementarea planurilor na˛ionale de inspec˛ie ∫i a
planurilor subregionale ∫i regionale pentru
cooperare Ón vederea execut„rii potrivit art. 21 ∫i 22,
inclusiv cererile pentru aceste vase de a permite
accesul inspectorilor autoriza˛i ai altor state;
(ii) implementarea programelor na˛ionale de
observa˛ie ∫i a programelor subregionale ∫i
regionale de observa˛ie la care particip„ statul
pavilionului, inclusiv cererile pentru aceste vase
de a permite accesul observatorilor altor state
pentru a Óndeplini func˛iile convenite Ón programe;
∫i
(iii) dezvoltarea ∫i implementarea sistemelor de
monitorizare a vaselor, inclusiv, dac„ este
necesar, a sistemelor de transmisie prin satelit, Ón
conformitate cu oricare program na˛ional ∫i cu
acelea care au fost convenite Ón plan subregional,
regional sau mondial Óntre statele implicate;
h) regularizarea transbord„rii Ón marea liber„, pentru a
se asigura c„ eficacitatea m„surilor de conservare ∫i
gestiune nu este diminuat„; ∫i
i) regularizarea activit„˛ilor de pescuit, pentru a asigura
respectarea m„surilor subregionale, regionale sau mondiale,
inclusiv a acelora destinate s„ minimalizeze captura de
specii neexploatate.
4. Acolo unde exist„ un sistem stabilit Ón plan
subregional, regional sau mondial pentru monitorizarea,
controlul ∫i supravegherea Ón vigoare, statele se vor asigura
c„ m„surile pe care le impun vaselor care arboreaz„
pavilionul lor sunt compatibile cu cele ale sistemului.
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ARTICOLUL 19
Respectarea ∫i executarea de c„tre statul pavilionului

D

1. Un stat va asigura respectarea de c„tre vasele care
arboreaz„ pavilionul s„u a m„surilor subregionale ∫i
regionale de conservare ∫i gestiune a stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori. Œn acest
scop statul:
a) va executa aceste m„suri, indiferent unde au loc
Ónc„lc„rile;
b) va investiga imediat ∫i cu exactitate orice presupus„
Ónc„lcare a m„surilor subregionale sau regionale de
conservare ∫i gestiune, care ar putea cuprinde inspec˛ia
fizic„ a vaselor Ón cauz„, ∫i va raporta imediat statului care
b„nuie∫te Ónc„lcarea ∫i organiza˛iei subregionale sau
regionale corespunz„toare ori aranjamentului desf„∫urarea
∫i rezultatul investiga˛iei;
c) va cere oric„rui vas care arboreaz„ pavilionul s„u s„
dea informa˛ii autorit„˛ii care investigheaz„, cu privire la
pozi˛ia vasului, capturi, unelte de pescuit, opera˛iuni de
pescuit ∫i activit„˛i conexe din zona presupusei Ónc„lc„ri;
d) dac„ este mul˛umit ∫i consider„ c„ dispune de
suficiente dovezi cu privire la o presupus„ Ónc„lcare, va
raporta cazul autorit„˛ilor sale Ón vederea instituirii f„r„
Ónt‚rziere a procedurilor, Ón conformitate cu legile sale ∫i,
c‚nd este necesar, va re˛ine vasele Ón cauz„; ∫i
e) se va asigura, dac„ a fost stabilit, Ón conformitate cu
legile sale, c„ un vas a fost implicat Ón s„v‚r∫irea unei
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1. Œn orice zon„ a m„rii libere acoperit„ de o
organiza˛ie subregional„ sau regional„ de gestiune a
pescuitului sau aranjament, un stat parte care este
membru al unei astfel de organiza˛ii sau particip„ la un
astfel de aranjament poate, prin intermediul inspectorilor s„i
autoriza˛i corespunz„tor, s„ se Ómbarce ∫i s„ inspecteze,
Ón conformitate cu paragraful 2, vasele care arboreaz„
pavilionul unui alt stat parte la prezentul acord, chiar dac„
acel stat parte este sau nu membru al organiza˛iei ori
particip„ sau nu la aranjament, Ón scopul asigur„rii
respect„rii m„surilor de conservare ∫i gestiune a stocurilor
de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori
stabilite de organiza˛ie sau aranjament.
2. Statele vor stabili, prin intermediul organiza˛iilor
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului sau al
aranjamentelor, procedurile de Ómbarcare ∫i inspectare
rezultate din paragraful 1, precum ∫i procedurile de
implementare a altor prevederi ale acestui articol. Aceste
proceduri se vor potrivi acestui articol ∫i procedurilor de
baz„ stabilite Ón art. 22 ∫i nu vor fi discriminatorii Ómpotriva
statelor nemembre ale organiza˛iei sau a statelor
neparticipante la aranjament. Œmbarcarea ∫i inspec˛ia, ca ∫i
oricare alte opera˛iuni de executare ulterioare, vor fi
conduse Ón conformitate cu aceste proceduri. Statele vor
asigura publicitatea corespunz„toare acestor proceduri
stabilite potrivit prezentului paragraf.
3. Dac„ Ón 2 ani de la adoptarea prezentului acord nicio
organiza˛ie sau aranjament nu a stabilit astfel de proceduri,
Ómbarcarea ∫i inspec˛ia, rezultate din paragraful 1, ca ∫i
oricare alte opera˛iuni de executare ulterioare, Ón timpul
stabilirii acestor proceduri, vor fi conduse Ón conformitate cu
acest articol ∫i cu procedurile de baz„ stabilite Ón art. 22.
4. Œnainte de a ac˛iona conform prezentului articol,
statele care inspecteaz„ vor informa, direct sau prin
intermediul organiza˛iei subregionale sau regionale de
gestiune a pescuitului sau al aranjamentului, toate statele
ale c„ror vase practic„ pescuitul Ón marea liber„ Ón
subregiune sau regiune, asupra modalit„˛ilor de identificare
a inspectorilor autoriza˛i corespunz„tor. Vasele utilizate
pentru Ómbarcare ∫i inspec˛ie vor fi marcate cu exactitate ∫i
identificabile ca fiind Ón serviciu guvernamental. Œn
momentul devenirii parte la prezentul acord, un stat va
desemna o autoritate adecvat„ care s„ primeasc„
notific„rile rezultate din acest articol ∫i va asigura
publicitatea acestor desemn„ri prin intermediul organiza˛iei
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului
corespunz„toare sau al aranjamentului.
5. Atunci c‚nd, Ón urma unei Ómbarc„ri ∫i a unei
inspec˛ii, exist„ motive clare de a crede c„ un vas s-a
angajat Ón orice activitate contrar„ m„surilor de conservare
∫i gestiune men˛ionate Ón paragraful 1, statul care
inspecteaz„ va ob˛ine, c‚nd este necesar, dovezi ∫i va
Ón∫tiin˛a prompt statul pavilionului despre pretinsa Ónc„lcare.
6. Statul pavilionului va r„spunde notific„rii men˛ionate
Ón paragraful 5 Ón 3 zile lucr„toare de la primirea acesteia
sau Ón alt„ perioad„ care este prev„zut„ Ón procedurile
stabilite Ón conformitate cu paragraful 2 ∫i:
a) fie Ó∫i va Óndeplini f„r„ Ónt‚rziere obliga˛iile din art. 19
de a investiga ∫i, c‚nd probele o justific„, de a lua m„suri
de executare cu privire la vas, caz Ón care va informa cu
promptitudine statul care inspecteaz„ despre rezultatele
investiga˛iei ∫i ale oric„rei m„suri de executare aplicate; sau
b) va autoriza statul care inspecteaz„ s„ investigheze.
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ARTICOLUL 21

7. Atunci c‚nd statul pavilionului autorizeaz„ un stat care
inspecteaz„ s„ investigheze o presupus„ Ónc„lcare, statul
care inspecteaz„ va comunica f„r„ Ónt‚rziere rezultatele
investiga˛iei c„tre statul pavilionului. Dac„ probele o justific„,
statul pavilionului Ó∫i va Óndeplini obliga˛iile de a Óntreprinde
opera˛iuni de executare cu privire la vas. Œn acela∫i timp,
statul pavilionului poate autoriza statul care inspecteaz„ s„
Óntreprind„ ac˛iuni de executare specificate de statul
pavilionului cu privire la vas, potrivit drepturilor ∫i obliga˛iilor
statului pavilionului din acest acord.
8. Atunci c‚nd, Ón urma Ómbarc„rii ∫i a inspec˛iei, exist„
motive clare pentru a crede c„ un vas a s„v‚r∫it o
Ónc„lcare grav„ ∫i statul pavilionului fie nu a reu∫it s„
reac˛ioneze, fie nu a reu∫it s„ Óntreprind„ ac˛iunile din
paragraful 6 sau 7, inspectorii pot r„m‚ne la bord ∫i pot
ob˛ine dovezi ∫i Ói pot cere comandantului s„ asiste
investiga˛iile ulterioare, inclusiv, c‚nd este necesar, prin
aducerea f„r„ Ónt‚rziere a vasului la cel mai apropiat port
adecvat sau Ón alt port care este specificat Ón procedurile
stabilite Ón conformitate cu paragraful 2. Statul care
inspecteaz„ va informa imediat statul pavilionului cu privire
la numele portului Ón care vasul urmeaz„ s„ fie condus.
Statul care inspecteaz„ ∫i statul pavilionului ∫i, dac„ este
necesar, statul portului vor face toate demersurile necesare
pentru a asigura bun„starea echipajului, indiferent de
na˛ionalitatea membrilor acestuia.
9. Statul care inspecteaz„ va informa statul pavilionului
∫i organiza˛iile corespunz„toare sau participan˛ii la
aranjamentul corespunz„tor cu privire la rezultatele oric„rei
investiga˛ii ulterioare.
10. Statul care inspecteaz„ va cere inspectorilor s„i s„
respecte reglement„rile interna˛ionale general acceptate,
procedurile ∫i practicile legate de protec˛ia vasului ∫i a
echipajului, s„ nu Ómpedice opera˛iunile de pescuit ∫i, Ón
m„sura posibil„, s„ evite ac˛iunile care ar putea afecta
calitatea capturii de la bord. Statul care inspecteaz„ se va
asigura c„ Ómbarcarea ∫i inspec˛ia nu sunt conduse Óntr-un
mod care ar putea constitui h„r˛uirea unui vas de pescuit.
11. Œn sensul acestui articol, o Ónc„lcare grav„
Ónseamn„:
a) pescuitul f„r„ o licen˛„ valabil„, autoriza˛ie sau
permis emise de statul pavilionului Ón conformitate cu
art. 18 paragraful 3 a);
b) incapacitatea de a p„stra Ónregistr„ri exacte cu privire
la captur„ ∫i informa˛ii legate de captur„, dup„ cum este
solicitat de organiza˛ia subregional„ sau regional„ de
gestiune a pescuitului corespunz„toare ori de aranjament,
sau raportarea gre∫it„ grav„ a capturii, contrar cererilor de
raportare a capturii ale acestei organiza˛ii ori aranjament;
c) pescuitul Óntr-o zon„ Ónchis„, pescuitul pe durata
prohibi˛iei sau pescuitul f„r„ o cot„ stabilit„ de c„tre
organiza˛ia subregional„ ori regional„ de gestiune a
pescuitului corespunz„toare sau de aranjament ori dup„
ob˛inerea unei asemenea cote;
d) pescuitul Óndreptat c„tre un stoc care este supus
unui moratoriu sau a c„rui pescuire este interzis„;
e) utilizarea uneltelor de pescuit interzise;
f) falsificarea sau ascunderea Ónsemnelor, identit„˛ii ∫i a
Ónregistr„rii unui vas de pescuit;
g) ascunderea, sustragerea sau de˛inerea probelor unei
investiga˛ii;
h) multiple Ónc„lc„ri care Ómpreun„ constituie neglijarea
m„surilor de conservare ∫i gestiune; sau
i) alte Ónc„lc„ri care sunt specificate Ón procedurile
stabilite de organiza˛ia subregional„ sau regional„ de
gestiune a pescuitului corespunz„toare sau de aranjament.
12. F„r„ a aduce atingere celorlalte prevederi ale
acestui articol, statul pavilionului poate oric‚nd s„
Óntreprind„ ac˛iuni pentru a-∫i Óndeplini obliga˛iile din art. 19
cu privire la o presupus„ Ónc„lcare. C‚nd vasul se afl„ sub
directivele statului care inspecteaz„, statul care inspecteaz„,
la cererea statului pavilionului, va elibera vasul Ón favoarea

tu

p‚n„ c‚nd este luat„ o m„sur„ potrivit„ de c„tre statul
pavilionului.
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2. Inspectorii autoriza˛i corespunz„tor ai unui stat care
inspecteaz„ vor avea autoritatea de a inspecta vasul,
licen˛a acestuia, uneltele, echipamentul, registrele, condi˛iile,
pe∫tele ∫i produsele din pe∫te ∫i orice alt document
relevant necesar Ón verificarea respect„rii m„surilor de
conservare ∫i gestiune corespunz„toare.
3. Statul pavilionului se va asigura c„ comandantul
vasului:
a) accept„ ∫i faciliteaz„ Ómbarcarea imediat„ ∫i sigur„ a
inspectorilor;
b) coopereaz„ cu inspectorii ∫i asist„ la inspectarea
vasului potrivit acestor proceduri;
c) nu Ómpiedic„, nu intimideaz„ sau nu intervine Ón
Óndeplinirea Óndatoririlor inspectorilor;
d) permite inspectorilor s„ comunice cu autorit„˛ile
statului pavilionului ∫i cu statul care inspecteaz„ Ón timpul
Ómbarc„rii ∫i inspec˛iei;
e) asigur„ condi˛ii rezonabile, inclusiv, c‚nd este
necesar, alimente ∫i g„zduire, pentru inspectori; ∫i
f) faciliteaz„ debarcarea Ón siguran˛„ a inspectorilor.
4. Œn cazul Ón care comandantul unui vas refuz„ s„
accepte Ómbarcarea ∫i inspec˛ia Ón conformitate cu prezentul
articol ∫i cu art. 21, statul pavilionului, cu excep˛ia situa˛iilor
Ón care, Ón conformitate cu regulamentele interna˛ionale
general acceptate ∫i cu procedurile ∫i practicile legate de
siguran˛a pe mare, este necesar s„ se Ónt‚rzie Ómbarcarea
∫i inspec˛ia, va Óndruma comandantul vasului s„ se supun„
imediat Ómbarc„rii ∫i inspec˛iei ∫i, dac„ comandantul nu
respect„ aceast„ dipozi˛ie, va suspenda autoriza˛ia de
pescuit a vasului ∫i va ordona vasului s„ se Óntoarc„
imediat Ón port. Statul pavilionului va consilia statul care
inspecteaz„ cu privire la ac˛iunea pe care a Óntreprins-o Ón
situa˛iile men˛ionate Ón acest paragraf.
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statului pavilionului, Ómpreun„ cu toate informa˛iile legate de
desf„∫urarea ∫i rezultatul investiga˛iei sale.
13. Acest articol nu aduce prejudiciu dreptului statului
pavilionului de a lua orice m„suri, inclusiv de a proceda la
impunerea penalit„˛ilor, potrivit legilor sale.
14. Acest articol se aplic„ mutatis mutandis Ómbarc„rii ∫i
inspec˛iei din partea unui stat parte care este membru al
unei organiza˛ii subregionale sau regionale de gestiune a
pescuitului ori este participant la un aranjament subregional
sau regional de gestiune a pescuitului ∫i care are motive
serioase s„ cread„ c„ un vas de pescuit care arboreaz„
pavilionul altui stat s-a angajat Óntr-o activitate nefavorabil„
m„surilor de conservare ∫i gestiune pertinente men˛ionate
Ón paragraful 1, Ón marea liber„, acoperit„ de organiza˛ie
sau aranjament, ∫i c„ acest vas, Ón timpul c„l„toriei de
pescuit, a intrat ulterior Óntr-o zon„ de sub jurisdic˛ia
na˛ional„ a statului care inspecteaz„.
15. Atunci c‚nd o organiza˛ie subregional„ sau
regional„ de gestiune a pescuitului sau un aranjament a
stabilit un alt mecanism care Ói elibereaz„ efectiv pe
membrii sau participan˛ii s„i de obliga˛ia din prezentul
acord de a asigura respectarea m„surilor de conservare ∫i
gestiune stabilite de organiza˛ie sau aranjament, membrii
acestei organiza˛ii sau participan˛ii la acest aranjament pot
conveni asupra limit„rii aplic„rii paragrafului 1 Óntre ei cu
privire la m„surile de conservare ∫i gestiune care au fost
stabilite pentru zona din marea liber„.
16. Ac˛iunile Óntreprinse de state, altele dec‚t statul
pavilionului, cu privire la vasele care s-au angajat Ón
activit„˛i nefavorabile m„surilor subregionale sau regionale
de conservare ∫i gestiune vor fi propor˛ionale cu gravitatea
Ónc„lc„rii.
17. Atunci c‚nd exist„ motive serioase pentru a
suspecta c„ un vas de pescuit aflat Ón marea liber„ nu are
na˛ionalitate, un stat poate inspecta vasul. Atunci c‚nd
probele o justific„, statul poate Óntreprinde aceast„ ac˛iune
dup„ cum consider„ necesar Ón conformitate cu dreptul
interna˛ional.
18. Statele vor fi r„spunz„toare pentru daunele sau
pierderile atribuibile lor, rezultate din ac˛iuni Óntreprinse
potrivit acestui articol, atunci c‚nd astfel de ac˛iuni sunt Ón
afara legii sau dep„∫esc cele cerute Ón mod rezonabil, Ón
func˛ie de informa˛iile disponibile pentru implementarea
prevederilor acestui articol.
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Proceduri de baz„ pentru Ómbarcare ∫i inspec˛ie conform art. 21

1. Statul care inspecteaz„ se va asigura c„ inspectorii
s„i autoriza˛i corespunz„tor:
a) prezint„ comandantului vasului legitima˛iile ∫i de˛in o
copie a textului m„surilor de conservare ∫i gestiune
pertinente sau a regulilor ∫i regulamentelor Ón vigoare
pentru zona din marea liber„ Ón cauz„, ca urmare a acelor
m„suri;
b) trimit o notificare c„tre statul pavilionului Ón momentul
Ómbarc„rii ∫i inspec˛iei;
c) nu intervin Ón ceea ce prive∫te comunicarea
comandatului cu autorit„˛ile statului pavilionului Ón timpul
Ómbarc„rii ∫i inspec˛iei;
d) prezint„ comandantului ∫i autorit„˛ilor statului
pavilionului o copie a unui raport de Ómbarcare ∫i inspec˛ie,
not‚nd Ón acesta orice obiec˛ie sau afirma˛ie pe care
comandantul dore∫te s„ o includ„ Ón raport;
e) p„r„sesc vasul imediat dup„ terminarea inspec˛iei
dac„ nu g„sesc nicio dovad„ a unei Ónc„lc„ri grave; ∫i
f) evit„ folosirea for˛ei, cu excep˛ia cazurilor c‚nd este
necesar„ ∫i Ón m„sura necesar„ pentru a asigura siguran˛a
inspectorilor ∫i c‚nd inspectorii sunt Ómpiedica˛i s„-∫i
execute Óndatoririle. For˛a utilizat„ nu o va dep„∫i pe cea
rezonabil cerut„ Ón astfel de circumstan˛e.

ARTICOLUL 23
M„surile luate de statul portului

1. Statul portului are dreptul ∫i obliga˛ia de a lua
m„suri, Ón conformitate cu dreptul interna˛ional, de a
promova eficacitatea m„surilor subregionale, regionale ∫i
mondiale de conservare ∫i gestiune. Atunci c‚nd ia astfel
de m„suri statul portului nu va discrimina Ón form„ sau fapt
niciun vas al vreunui stat.
2. Statul portului poate, inter alia, s„ inspecteze
documentele, uneltele de pescuit ∫i captura de la bordul
vaselor de pescuit, atunci c‚nd aceste vase se afl„
voluntar Ón porturile sale sau la instala˛iile terminale din larg.
3. Statele pot adopta regulamente care s„
Ómputerniceasc„ autorit„˛ile na˛ionale pertinente s„ interzic„
acostarea ∫i transbordarea atunci c‚nd s-a stabilit c„
captura a fost luat„ Óntr-un mod care sl„be∫te eficacitatea
m„surilor subregionale, regionale ∫i mondiale de conservare
∫i gestiune a m„rii libere.
4. Nicio prevedere a prezentului articol nu afecteaz„
exercitarea suveranit„˛ii din partea statelor asupra porturilor
din teritoriul lor Ón conformitate cu dreptul interna˛ional.
PARTEA a VII-a
Nevoile statelor Ón dezvoltare
ARTICOLUL 24
Recunoa∫terea nevoilor speciale ale statelor Ón dezvoltare

1. Statele vor recunoa∫te pe deplin nevoile speciale ale
statelor Ón dezvoltare legate de m„surile de conservare ∫i
gestiune a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de
pe∫ti mari migratori ∫i de dezvoltarea pescuitului acestor
stocuri. Œn acest scop, statele vor asigura asisten˛„ statelor
Ón dezvoltare Ón mod direct sau prin intermediul
Programului Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare, al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Alimenta˛ie ∫i
Agricultur„ ∫i al altor agen˛ii specializate, Facilit„˛ii Globale
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aranjamentelor existente, pentru conservarea ∫i gestiunea
stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori.
PARTEA a VIII-a
Solu˛ionarea pa∫nic„ a diferendelor
ARTICOLUL 27
Obliga˛ia de a solu˛iona diferendele prin mijloace pa∫nice

Statele au obliga˛ia de a-∫i solu˛iona diferendele prin
negociere, anchet„, mediere, conciliere, arbitraj, solu˛ionare
juridic„, recurgere la organiza˛ii sau aranjamente regionale
ori prin alte mijloace pa∫nice pe care le aleg.
ARTICOLUL 28
Prevenirea diferendelor

Statele vor coopera pentru a preveni diferendele. Œn
acest scop, statele vor conveni asupra procedurilor
imediate ∫i eficiente de luare a deciziilor Ón cadrul
organiza˛iilor subregionale sau regionale de gestiune a
pescuitului ∫i al aranjamentelor ∫i vor consolida procedurile
existente de luare a deciziilor dac„ este necesar.

ce

de Mediu, Comisiei pentru Dezvoltare Durabil„ ∫i altor
organiza˛ii ∫i organe interna˛ionale ∫i regionale interesate.
2. Œn Óndeplinirea Óndatoririi de a coopera Ón vederea
stabilirii m„surilor de conservare ∫i gestiune a stocurilor de
pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori,
statele vor ˛ine seama de nevoile speciale ale statelor Ón
dezvoltare, Óndeosebi:
a) de vulnerabilitatea statelor Ón dezvoltare care depind
de exploatarea resurselor marine vii, inclusiv pentru
Óndeplinirea nevoilor alimentare ale popula˛iilor lor sau ale
unor p„r˛i din acestea;
b) de necesitatea evit„rii impacturilor nefavorabile ∫i a
asigur„rii accesului la pescuit pentru subzisten˛„ al
pescarilor la scar„ mic„ ∫i tradi˛ionali ∫i al femeilor care
tr„iesc din aceast„ ocupa˛ie, precum ∫i al b„∫tina∫ilor din
statele Ón dezvoltare, Óndeosebi statele Ón dezvoltare care
sunt insule mici; ∫i
c) de nevoia de a se asigura c„ aceste m„suri nu dau
na∫tere la transferul, direct sau indirect, al unei sarcini
dispropor˛ionate a ac˛iunii de conservare asupra statelor Ón
dezvoltare.
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ARTICOLUL 29
Diferendele de natur„ tehnic„
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Atunci c‚nd un diferend implic„ o problem„ de natur„
tehnic„, statele Ón cauz„ vor Ónainta diferendul unei comisii
de exper˛i organizate ad-hoc, stabilit„ de c„tre ele. Comisia
va discuta cu statele implicate ∫i va depune eforturi s„
rezolve diferendul imediat, f„r„ recurs la procedurile
obligatorii de solu˛ionare a disputelor.
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1. Statele vor coopera, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor subregionale, regionale sau mondiale:
a) pentru a spori capacitatea statelor Ón dezvoltare,
Óndeosebi a celor cel mai pu˛in dezvoltate dintre ele ∫i a
statelor Ón dezvoltare care sunt insule mici, de a conserva
∫i gestiona stocurile de pe∫ti anadromi ∫i stocurile de pe∫ti
mari migratori ∫i de a dezvolta propriile lor activit„˛i de
pescuire a acestor stocuri;
b) pentru a asista statele Ón dezvoltare, Óndeosebi pe
cele cel mai pu˛in dezvoltate dintre ele ∫i statele Ón
dezvoltare care sunt insule mici, pentru a le permite s„
participe la activit„˛ile de pescuit al acestor stocuri Ón
marea liber„, inclusiv pentru a le facilita accesul la pescuit,
Ón condi˛iile art. 5 ∫i 11; ∫i
c) pentru a facilita participarea statelor Ón dezvoltare Ón
cadrul organiza˛iilor subregionale ∫i regionale de gestiune a
pescuitului ∫i al aranjamentelor.
2. Cooperarea cu statele Ón dezvoltare Ón scopurile
stabilite Ón acest articol va include asigurarea asisten˛ei
financiare, asisten˛„ legat„ de dezvoltarea resurselor
umane, asisten˛„ tehnic„, transferul de tehnologie, inclusiv
prin aranjamente mixte ∫i servicii de consiliere ∫i
consultan˛„.
3. Aceast„ asisten˛„ va fi direc˛ionat„, inter alia, mai
ales pentru:
a) o mai bun„ conservare ∫i gestiune a stocurilor de
pe∫ti anadromi ∫i ale stocurilor de pe∫ti mari migratori prin
intermediul colect„rii, raport„rii, verific„rii, schimbului ∫i
analizei de date cu privire la pescuit ∫i informa˛ii referitoare
la acesta;
b) evaluarea stocurilor ∫i cercetarea ∫tiin˛ific„; ∫i
c) monitorizarea, controlul, supravegherea, respectarea
∫i executarea, inclusiv instruirea ∫i construirea capacit„˛ii la
nivel local, dezvoltarea ∫i finan˛area programelor na˛ionale
∫i regionale de observa˛ie ∫i accesul la tehnologie ∫i
echipament.
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ARTICOLUL 25
Forme de cooperare cu statele Ón dezvoltare

ARTICOLUL 26
Asisten˛a special„ pentru implementarea prezentului acord

1. Statele vor coopera pentru a stabili fonduri speciale
pentru asistarea statelor Ón dezvoltare Ón implementarea
prezentului acord, inclusiv asistarea statelor Ón dezvoltare
pentru suportarea costurilor implicate Ón orice procedur„ de
solu˛ionare a diferendelor care pot avea loc Óntre p„r˛i.
2. Statele ∫i organiza˛iile interna˛ionale vor asista statele
Ón dezvoltare Ón vederea stabilirii noilor organiza˛ii
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului sau a
aranjamentelor ori a consolid„rii organiza˛iilor ∫i

ARTICOLUL 30
Procedurile de solu˛ionare a diferendelor

1. Prevederile legate de solu˛ionarea diferendelor,
stabilite Ón partea a XV-a a Conven˛iei, se aplic„ mutatis
mutandis oric„rui diferend Óntre statele p„r˛i la prezentul
acord cu privire la interpretarea ∫i aplicarea acestui acord,
fie c„ sunt sau nu sunt p„r˛i la Conven˛ie.
2. Prevederile legate de solu˛ionarea diferendelor, stabilite
Ón partea a XV-a a Conven˛iei, se aplic„ mutatis mutandis
oric„rui diferend Óntre statele p„r˛i la prezentul acord cu
privire la interpretarea ∫i aplicarea unui acord subregional,
regional sau mondial privind stocurile de pe∫ti anadromi sau
stocurile de pe∫ti mari migratori, la care sunt p„r˛i, inclusiv
oric„rui diferend cu privire la conservarea ∫i gestiunea
acestor stocuri, fie c„ sunt sau nu sunt p„r˛i la Conven˛ie.
3. Orice procedur„ acceptat„ de un stat parte la
prezentul acord ∫i la Conven˛ie, conform art. 287 din
Conven˛ie, se va aplica Ón cazul solu˛ion„rii diferendelor
prev„zute Ón aceast„ parte, numai dac„ statul parte, c‚nd
semneaz„, ratific„ ori ader„ la prezentul acord sau oric‚nd
dup„ aceea, a acceptat alt„ procedur„ rezultat„ din
art. 287 pentru solu˛ionarea diferendelor prev„zute Ón
aceast„ parte.
4. Un stat parte la prezentul acord, care nu este parte la
Conven˛ie, c‚nd semneaz„, ratific„ ori ader„ la prezentul
acord sau oric‚nd dup„ aceea, va fi liber s„ aleag„, prin
declara˛ie scris„, unul sau mai multe mijloace stabilite Ón
art. 287 paragraful 1 din Conven˛ie pentru solu˛ionarea
diferendelor prev„zute Ón aceast„ parte. Art. 287 se va
aplica unei astfel de declara˛ii, ca ∫i oric„rui diferend la care
un stat este parte, care nu este acoperit de o declara˛ie
valabil„. Œn scopul concilierii ∫i al arbitrajului Ón conformitate
cu anexele V, VII ∫i VIII la Conven˛ie, acest stat va fi
Óndrept„˛it s„ desemneze conciliatorii, arbitrii ∫i exper˛ii care
urmeaz„ a fi inclu∫i Ón listele men˛ionate Ón anexa V, art. 2,
anexa VII, art. 2, ∫i Ón anexa VIII, art. 2, pentru solu˛ionarea
diferendelor prev„zute Ón aceast„ parte.
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1. La 4 ani de la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
acord, secretarul general al Na˛iunilor Unite va convoca o
conferin˛„ cu scopul de a evalua eficacitatea acestui acord
Ón asigurarea conserv„rii ∫i gestiunii stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori.
Secretarul general va invita la conferin˛„ toate statele
p„r˛i ∫i pe acele state ∫i entit„˛i care sunt Óndrept„˛ite s„
devin„ p„r˛i la prezentul acord, ca ∫i pe cele ale c„ror
organiza˛ii interguvernamentale ∫i neguvernamentale sunt
Óndrept„˛ite s„ participe ca observatori.
2. Conferin˛a va analiza ∫i va evalua caracterul adecvat
al prevederilor prezentului acord ∫i, dac„ este necesar, va
propune mijloace de consolidare a fondului ∫i a metodelor
de implementare a acelor prevederi care s„ sublinieze
orice problem„ nerezolvat„ Ón conservarea ∫i gestiunea
stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori.

pe

1. Œn cursul solu˛ion„rii unui diferend Ón conformitate cu
prezenta parte, p„r˛ile la diferend vor depune toate
eforturile pentru a Óncheia Ón˛elegeri provizorii.
2. F„r„ a aduce atingere art. 290 din Conven˛ie, curtea
sau tribunalul c„ruia Ói este Ónaintat diferendul conform
prezentei p„r˛i poate recomanda orice m„suri provizorii pe
care le consider„ necesare Ón aceste situa˛ii, pentru a se
respecta drepturile p„r˛ilor la diferend sau a se preveni
daunele aduse stocurilor Ón cauz„, ca ∫i Ón situa˛iile
men˛ionate Ón art. 7 paragraful 5 ∫i Ón art. 16 paragraful 2.
3. Un stat parte la prezentul acord, care nu este parte
la Conven˛ie, poate declara c„, Ón pofida dispozi˛iilor
art. 290 paragraful 5 din Conven˛ie, Tribunalul Interna˛ional
pentru Dreptul M„rii nu va fi Óndrept„˛it s„ recomande, s„
modifice sau s„ revoce m„surile provizorii f„r„ acordul
acelui stat.

ARTICOLUL 36
Conferin˛a de analiz„

PARTEA a XIII-a
Prevederi finale

el

ARTICOLUL 31
M„suri provizorii

PARTEA a XII-a
Conferin˛a de analiz„

an

5. Orice curte sau tribunal c„ruia i-a fost Ónaintat spre
solu˛ionare un diferend, potrivit prezentei p„r˛i, va aplica
prevederile pertinente ale Conven˛iei, ale prezentului acord
∫i ale oric„rui acord subregional, regional sau mondial de
pescuit, ca ∫i normele general acceptate pentru conservarea
∫i gestiunea resurselor marine vii ∫i alte reguli ale dreptului
interna˛ional care nu sunt incompatibile cu Conven˛ia, cu
scopul de a asigura conservarea stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori.
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Semnarea

a

ARTICOLUL 32

ARTICOLUL 37

Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de c„tre
toate statele ∫i de c„tre alte entit„˛i men˛ionate Ón art. 1
paragraful 2 b) ∫i va r„m‚ne deschis pentru semnare la
sediul Na˛iunilor Unite timp de dou„sprezece luni de la
data de 4 decembrie 1995.
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PARTEA a IX-a
Statele care nu sunt p„r˛i la prezentul acord
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Art. 297 paragraful 3 din Conven˛ie se aplic„, de
asemenea, ∫i prezentului acord.
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Limitarea aplicabilit„˛ii procedurilor de solu˛ionare a disputelor
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ARTICOLUL 33

us

Statele care nu sunt p„r˛i la prezentul acord
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1. Statele p„r˛i vor Óncuraja statele care nu sunt p„r˛i la
prezentul acord s„ devin„ p„r˛i la acesta ∫i s„ adopte legi
∫i regulamente potrivit prevederilor acestuia.
2. Statele p„r˛i vor lua m„suri, potrivit prezentului acord
∫i dreptului interna˛ional, pentru a Ómpiedica activit„˛ile
vaselor care arboreaz„ pavilionul statelor care nu sunt p„r˛i,
care submineaz„ eficacitatea implement„rii prezentului acord.
PARTEA a X-a
Buna-credin˛„ ∫i abuzul de drepturi
ARTICOLUL 34
Buna-credin˛„ ∫i abuzul de drepturi

Statele p„r˛i vor Óndeplini cu bun„-credin˛„ obliga˛iile
asumate Ón prezentul acord ∫i Ó∫i vor exercita drepturile
recunoscute Ón acesta Óntr-un mod care s„ nu constituie
abuzul de drepturi.
PARTEA a XI-a
Responsabilitatea ∫i r„spunderea
ARTICOLUL 35
Responsabilitatea ∫i r„spunderea

Statele p„r˛i sunt r„spunz„toare Ón conformitate cu
dreptul interna˛ional pentru daunele sau pierderile atribuibile
lor cu privire la prezentul acord.

ARTICOLUL 38
Ratificarea

Prezentul acord este supus ratific„rii de c„tre state ∫i
de c„tre alte entit„˛i men˛ionate Ón art. 1 paragraful 2 b).
Instrumentele ratific„rii vor fi depuse la secretarul general
al Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 39
Aderarea

Prezentul acord va r„m‚ne deschis pentru aderarea
statelor ∫i a altor entit„˛i men˛ionate Ón art. 1 paragraful 2 b).
Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul
general al Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 40
Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare la 30 de zile de
la data depunerii celor treizeci de instrumente de ratificare
sau aderare.
2. Pentru fiecare stat sau entitate care ratific„ prezentul
acord sau ader„ la acesta dup„ depozitarea celor treizeci
de instrumente de ratificare ∫i aderare, prezentul acord va
intra Ón vigoare Ón a treizecea zi de la depozitarea
instrumentelor de ratificare ∫i aderare.
ARTICOLUL 41
Aplicarea provizorie

1. Prezentul acord va fi aplicat Ón mod provizoriu de
c„tre un stat sau o entitate care este de acord cu
aplicarea sa provizorie, Ón∫tiin˛‚nd Ón scris depozitarul.
Aceast„ aplicare provizorie va intra Ón vigoare de la data
primirii notific„rii.
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Nicio restric˛ie sau excep˛ie nu va fi impus„ prezentului
acord.
ARTICOLUL 43
Declara˛ii ∫i afirma˛ii

Art. 42 nu Ómpiedic„ niciun stat sau nicio entitate ca,
atunci c‚nd semneaz„, ratific„ sau ader„ la prezentul
acord, s„ fac„ declara˛ii ori afirma˛ii, oricum ar fi formulate
sau numite, cu scopul, inter alia, al armoniz„rii legilor ∫i
reglement„rilor sale cu dispozi˛iile prezentului acord, av‚nd
Ón vedere c„ aceste declara˛ii sau afirma˛ii nu inten˛ioneaz„
s„ exclud„ sau s„ modifice efectele legale ale dispozi˛iilor
acestui acord Ón aplicarea lor Ón cazul acelui stat sau
acelei entit„˛i.
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Restric˛ii ∫i excep˛ii
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ARTICOLUL 42

adopt„rii, dac„ nu este altfel prev„zut Ón aceste
amendamente.
4. Art. 38, 39, 47 ∫i 50 se aplic„ tuturor
amendamentelor la prezentul acord.
5. Amendamentele la prezentul acord vor intra Ón
vigoare pentru statele p„r˛i care ratific„ sau ader„ la ele,
Ón a treizecea zi de la depozitarea instrumentelor de
ratificare sau aderare de c„tre dou„ treimi din num„rul
statelor p„r˛i. Apoi, pentru fiecare stat parte care ratific„
sau ader„ la amendament dup„ depozitarea num„rului de
instrumente solicitat, amendamentul va intra Ón vigoare Ón
a treizecea zi de la depozitarea instrumentelor de ratificare
∫i aderare.
6. Un amendament poate prevedea ca un num„r mai
mic sau mai mare de ratific„ri ori ader„ri dec‚t num„rul
men˛ionat Ón acest articol s„ fie solicitat pentru intrarea sa
Ón vigoare.
7. Un stat care devine parte la prezentul acord dup„
intrarea Ón vigoare a modific„rilor Ón conformitate cu
paragraful 5, Ón lipsa exprim„rii altei dorin˛e a acelui stat:
a) va fi considerat parte la prezentul acord astfel
modificat; ∫i
b) va fi considerat parte la prezentul acord nemodificat
Ón rela˛ie cu orice stat parte nelegat prin modificare.

or

2. Aplicarea provizorie din partea unui stat sau a unei
entit„˛i se va Óncheia dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului
acord pentru acel stat sau entitate ori Ón urma Ón∫tiin˛„rii
scrise c„tre depozitar din partea acelui stat sau acelei
entit„˛i cu privire la inten˛ia sa de a Óncheia aplicarea
provizorie.
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ARTICOLUL 44

ARTICOLUL 46
Denun˛area
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Rela˛ia cu alte acorduri
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1. Prin notificare adresat„ secretarului general al
Na˛iunilor Unite, un stat parte poate denun˛a prezentul
acord ∫i poate indica motivele sale. Neindicarea motivelor
nu va afecta valabilitatea denun˛„rii. Denun˛area va intra Ón
vigoare la un an de la data primirii notific„rii, numai dac„
notificarea nu men˛ioneaz„ o dat„ mai t‚rzie.
2. Denun˛area nu va afecta Ón niciun fel Óndatorirea
statului parte de a-∫i Óndeplini obliga˛iile reprezentate prin
prezentul acord, la care va fi supus„ sub dreptul
interna˛ional, independent de acest acord.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

1. Prezentul acord nu va aduce atingere drepturilor ∫i
obliga˛iilor statelor p„r˛i care decurg din alte acorduri
compatibile cu prezentul acord ∫i care nu afecteaz„
executarea din partea statelor p„r˛i a drepturilor sau
Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul acord.
2. Dou„ sau mai multe state p„r˛i pot Óncheia acorduri
modific‚nd sau suspend‚nd aplicarea prevederilor
prezentului acord numai pentru rela˛iile dintre ele, cu
condi˛ia ca aceste acorduri s„ nu se refere la o derogare
a unei prevederi, derogare care este incompatibil„ cu
executarea efectiv„ a obiectului ∫i scopului prezentului
acord ∫i ca aceste acorduri s„ nu afecteze aplicarea
principiilor de baz„ cuprinse aici ∫i nici exercitarea de c„tre
alte state p„r˛i a drepturilor lor sau Óndeplinirea obliga˛iilor
prev„zute Ón prezentul acord.
3. Statele p„r˛i care inten˛ioneaz„ s„ Óncheie un acord
men˛ionat Ón paragraful 2 vor Ón∫tiin˛a celelalte state p„r˛i,
prin intermediul depozitarului prezentului acord, cu privire la
inten˛iile lor de a Óncheia acorduri ∫i la modific„rile sau
suspendarea pe care le prev„d.
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ARTICOLUL 45
Modificarea

1. Prin notificare scris„ adresat„ secretarului general al
Na˛iunilor Unite, un stat parte poate propune amendamente
la prezentul acord ∫i poate solicita convocarea unei
conferin˛e pentru analizarea amendamentelor propuse.
Secretarul general va transmite aceast„ comunicare tuturor
statelor p„r˛i. Dac„, Ón ∫ase luni de la data transmiterii
comunic„rii, nu mai pu˛in de jum„tate din num„rul statelor
p„r˛i r„spund favorabil solicit„rii, secretarul general va
convoca conferin˛a.
2. Procedura de luare a deciziilor aplicabil„ la conferin˛a
de modificare convocat„ conform paragrafului 1 va deveni
aceea∫i cu cea aplicabil„ la Conferin˛a Na˛iunilor Unite cu
privire la stocurile de pe∫ti anadromi ∫i stocurile de pe∫ti
mari migratori, dac„ nu este altfel hot„r‚t de c„tre
conferin˛„. Conferin˛a trebuie s„ depun„ toate diligen˛ele s„
se ajung„ la un acord prin consens asupra tuturor
modific„rilor.
3. Odat„ adoptate, amendamentele la prezentul acord
vor fi deschise spre semnare pentru statele p„r˛i la sediul
Na˛iunilor Unite, timp de dou„sprezece luni de la data

ARTICOLUL 47
Participarea organiza˛iilor interna˛ionale

1. Œn cazurile Ón care o organiza˛ie interna˛ional„
men˛ionat„ Ón anexa IX, articolul 1, la Conven˛ie nu de˛ine
competen˛a asupra tuturor problemelor guvernate de
prezentul acord, anexa IX la Conven˛ie se va aplica
mutatis mutandis la participarea unei astfel de organiza˛ii
interna˛ionale la acest acord, except‚nd faptul c„
urm„toarele prevederi ale acelei anexe nu se vor aplica:
a) art. 2 prima propozi˛ie; ∫i
b) art. 3 paragraful 1.
2. Œn cazurile Ón care o organiza˛ie interna˛ional„
men˛ionat„ Ón anexa IX, articolul 1, la Conven˛ie are
competen˛„ asupra tuturor problemelor guvernate de
prezentul acord, urm„toarele prevederi se vor aplica la
participarea unei astfel de organiza˛ii interna˛ionale la acest
acord:
a) Ón momentul semn„rii sau ader„rii, aceast„
organiza˛ie interna˛ional„ va face o declara˛ie care
dovede∫te:
(i) c„ are competen˛„ asupra tuturor problemelor
guvernate de prezentul acord;
(ii) c„ din acest motiv statele sale membre nu vor
deveni state p„r˛i dec‚t cu privire la teritoriile lor
fa˛„ de care organiza˛ia interna˛ional„ nu are
nicio responsabilitate; ∫i
(iii) c„ accept„ drepturile ∫i obliga˛iile statelor
conform prezentului acord;
b) participarea unei astfel de organiza˛ii interna˛ionale nu
va acorda sub nicio form„ vreun drept potrivit prezentului
acord statelor membre ale organiza˛iei interna˛ionale;
c) Ón cazul unui conflict Óntre obliga˛iile unei organiza˛ii
interna˛ionale, prev„zute de prezentul acord ∫i obliga˛iile
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sale rezultate din acordul de Ónfiin˛are a organiza˛iei
interna˛ionale sau din alte acte referitoare la aceasta,
obliga˛iile rezultate din prezentul acord vor avea prioritate.

ARTICOLUL 49

ARTICOLUL 48

Secretarul general al Na˛iunilor Unite va fi depozitarul
prezentului acord ∫i al altor amendamente sau revizuiri ale
acestuia.

Anexele

ARTICOLUL 50
Textele autentice

Textele Ón limbile arab„, chinez„, englez„, francez„,
rus„ ∫i spaniol„ ale prezentului acord sunt autentice Ón
egal„ m„sur„.
Documentul fiind m„rturie, subsemna˛ii plenipoten˛iari,
autoriza˛i corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul
acord.
Deschis pentru semnare la New York, ast„zi,
4 decembrie 1995, Óntr-un singur exemplar original, Ón
limbile arab„, chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„.
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1. Anexele formeaz„ parte integrant„ a prezentului
acord ∫i, Ón lipsa unor dispozi˛ii exprese contrare, o referire
la prezentul acord sau la una dintre p„r˛ile sale include o
trimitere la anexele acestuia.
2. Anexele pot fi revizuite din c‚nd Ón c‚nd de c„tre
statele p„r˛i. Aceste revizuiri se vor baza pe argumente
∫tiin˛ifice ∫i tehnice. Œn pofida dispozi˛iilor art. 45, dac„ o
revizuire a unei anexe este adoptat„ prin consens la o
∫edin˛„ a statelor p„r˛i, va fi Óncorporat„ Ón prezentul acord
∫i va intra Ón vigoare de la data adopt„rii sau de la alt„
dat„ specificat„ Ón revizuire. Dac„ o revizuire a unei anexe
nu este adoptat„ prin consens Ón cadrul unei ∫edin˛e, se
vor aplica procedurile de modificare stabilite Ón art. 45.

Depozitarul
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CERERILE STANDARD

de colectare ∫i difuzare a datelor

ANEXA Nr. I

individual pentru pescuitul cu traulul, fiecare set pentru
pescuitul Ón linie-lung„ ∫i cu n„vod tip pung„, fiecare
∫coal„ de pescuit cu catarg ∫i fiecare zi de pescuit cu
undi˛„) ∫i cu suficiente detalii pentru a facilita evaluarea
eficace a stocurilor;
b) statele trebuie s„ se asigure c„ datele cu privire la
pescuit sunt verificate prin intermediul unui sistem adecvat;
c) statele trebuie s„ elaboreze datele legate de pescuit
∫i alte date ∫tiin˛ifice ∫i s„ le furnizeze Óntr-un format
stabilit ∫i Óntr-un mod convenabil pentru organiza˛ia
subregional„ sau regional„ de gestiune a pescuitului
corespunz„toare sau aranjament, acolo unde exist„ unul.
Altfel, statele trebuie s„ coopereze pentru a face schimb
de date direct sau prin intermediul altor mecanisme de
cooperare care sunt stabilite de ele;
d) statele trebuie s„ convin„, Ón cadrul organiza˛iilor
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului sau al
aranjamentelor ori altfel, asupra specifica˛iei datelor ∫i
formatului Ón care vor fi furnizate, Ón conformitate cu
prezenta anex„ ∫i ˛in‚nd seama de natura stocurilor ∫i a
pescuitului acestor stocuri Ón regiune. Aceste organiza˛ii sau
aranjamente trebuie s„ solicite statelor nemembre sau
neparticipante s„ furnizeze date cu privire la activit„˛ile de
pescuit ale vaselor care arboreaz„ pavilionul lor;
e) aceste organiza˛ii sau aranjamente vor elabora datele
∫i le vor pune la dispozi˛ie la timp ∫i Óntr-un format stabilit
de toate statele interesate, Ón termenii ∫i condi˛iile stabilite
de c„tre organiza˛ie sau aranjament; ∫i
f) oamenii de ∫tiin˛„ ai statului pavilionului ∫i ai
organiza˛iilor subregionale sau regionale de gestiune a
pescuitului sau ai aranjamentelor trebuie s„ analizeze
datele separat sau Ómpreun„, dup„ cum este necesar.
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1. Colectarea, elaborarea ∫i analiza corect„ a datelor
sunt fundamentale pentru conservarea ∫i gestiunea eficace
a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori. Œn acest scop, datele din activit„˛ile de pescuit
pentru aceste stocuri din marea liber„ ∫i din zonele de sub
jurisdic˛ia na˛ional„ sunt necesare ∫i trebuie colectate ∫i
prelucrate astfel Ónc‚t s„ se permit„ realizarea unei analize
statistice semnificative Ón scopul conserv„rii ∫i gestiunii
resurselor de pescuit. Aceste date includ statisticile
referitoare la captur„ ∫i eforturi de pescuit ∫i alte informa˛ii
legate de pescuit, cum ar fi cele legate de vase ∫i alte
date pentru normarea efortului de pescuit. Datele colectate
trebuie de asemenea s„ cuprind„ informa˛ii despre speciile
neexploatate ∫i despre speciile Ónrudite sau dependente de
acestea. Toate datele trebuie verificate pentru a fi asigurat„
acurate˛ea lor. Trebuie p„strat„ confiden˛ialitatea asupra
datelor neprelucrate. Difuzarea acestor date trebuie supus„
termenilor conform c„rora au fost furnizate.
2. Asisten˛a, inclusiv instruirea ∫i asisten˛a financiar„ ∫i
tehnic„, va fi asigurat„ statelor Ón dezvoltare pentru a
construi capacit„˛i Ón domeniul conserv„rii ∫i gestion„rii
resurselor marine vii. Asisten˛a trebuie s„ se concentreze
asupra capacit„˛ii sporite de a implementa colectarea ∫i
verificarea datelor, programele de observa˛ie, analiza de
date ∫i proiectele de cercetare care sprijin„ evaluarea
stocurilor. Trebuie promovat„ cea mai complet„ implicare a
oamenilor de ∫tiin˛„ ∫i a managerilor din statele Ón
dezvoltare la conservarea ∫i gestiunea stocurilor de pe∫ti
anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori.

a
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ARTICOLUL 1
Principii generale

ARTICOLUL 2
Principiile colect„rii, elabor„rii ∫i schimbului de date

Urm„toarele principii generale trebuie luate Ón
considerare atunci c‚nd sunt defini˛i parametrii de
colectare, elaborare ∫i schimb de date referitoare la
opera˛iunile de pescuire a stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a
stocurilor de pe∫ti mari migratori:
a) statele trebuie s„ se asigure c„ datele sunt colectate
de pe vasele care arboreaz„ pavilionul lor Ón timpul
activit„˛ilor de pescuit, conform caracteristicilor opera˛ionale
ale fiec„rei metode de pescuit (de exemplu: fiecare cablu

ARTICOLUL 3
Date de baz„ cu privire la pescuit

1. Statele vor colecta ∫i vor pune la dispozi˛ia
organiza˛iilor subregionale sau regionale de gestiune a
pescuitului corespunz„toare sau a aranjamentelor
urm„toarele tipuri de date, cu suficiente detalii pentru a
facilita evaluarea eficient„ a stocurilor Ón conformitate cu
procedurile stabilite:
a) statisticile referitoare la captur„ Ón timp ∫i la efortul
de pescuit ∫i flot„;
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ARTICOLUL 5
Raportarea

Un stat se va asigura c„ vasele care arboreaz„
pavilionul s„u trimit administra˛iei sale na˛ionale ∫i, unde
este stabilit, organiza˛iei subregionale sau regionale de
gestiune a pescuitului corespunz„toare ori aranjamentului
datele din jurnalul de bord referitoare la captur„ ∫i efort de
pescuit, inclusiv datele despre opera˛iunile de pescuit Ón
marea liber„, la intervale potrivite pentru a putea fi
Óndeplinite cererile na˛ionale ∫i obliga˛iile regionale ∫i
interna˛ionale. Aceste date vor fi transmise, dac„ este
necesar, prin radio, telex, fax sau transmisie prin satelit
sau prin alte mijloace.
ARTICOLUL 6
Verificarea datelor
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Statele sau, dup„ caz, organiza˛iile subregionale sau
regionale de gestiune a pescuitului sau aranjamentele
trebuie s„ stabileasc„ mecanismele de verificare a datelor
cu privire la pescuit, cum ar fi:
a) verificarea pozi˛iei prin intermediul sistemelor de
montorizare a vaselor;
b) programe ∫tiin˛ifice de observa˛ie pentru monitorizarea
capturii, a structurii capturii (exploatate ∫i neexploatate) ∫i
alte detalii cu privire la opera˛iunile de pescuit;
c) rapoarte cu privire la c„l„toria vaselor, acostare ∫i
transbordare; ∫i
d) tipuri de porturi.

pe

b) num„rul total de capturi, greutatea nominal„, sau
am‚ndou„, pe specii (at‚t exploatate, c‚t ∫i neexploatate)
corespunz„toare fiec„rei opera˛iuni de pescuit. [Greutatea
nominal„ este definit„ de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite
pentru Alimenta˛ie ∫i Agricultur„ ca echivalentul greut„˛ii vii
a debarc„rilor];
c) statistici referitoare la rebuturi, inclusiv estim„ri, unde
este cazul, raportate ca num„r sau greutate nominal„ pe
specii, dup„ cum este corespunz„tor fiec„rei activit„˛i de
pescuit;
d) statistici referitoare la efortul de pescuit,
corespunz„toare fiec„rei metode de pescuit; ∫i
e) loca˛ia unde are loc pescuitul, data ∫i ora ∫i alte
statistici cu privire la opera˛iunile de pescuit.
2. De asemenea, statele vor colecta, atunci c‚nd este
necesar, ∫i vor furniza organiza˛iilor subregionale sau
regionale de gestiune a pescuitului corespunz„toare sau
aranjamentelor informa˛iile pentru sprijinirea evalu„rii
stocurilor, inclusiv:
a) structura capturii Ón ceea ce prive∫te lungimea,
greutatea ∫i sexul;
b) alte informa˛ii biologice care sprijin„ evaluarea
stocurilor, cum ar fi informa˛ii referitoare la v‚rsta,
dezvoltarea, Ónmul˛irea, r„sp‚ndirea ∫i denumirea
stocului; ∫i
c) alte cercet„ri relevante, inclusiv studii cu privire la
abunden˛„, studii cu privire la biomas„, studii hidroacustice,
cercetare asupra factorilor de mediu care afecteaz„
abunden˛a stocurilor ∫i studii oceanografice ∫i ecologice.
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ARTICOLUL 7
Schimbul de date

ra

1. Statele trebuie s„ colecteze urm„toarele tipuri de
date referitoare la vase, pentru normarea alc„tuirii flotei ∫i
a capacit„˛ii de pescuit a vasului ∫i pentru a schimba Óntre
ele diferitele m„suri de efort de pescuit depus Ón analiza
capturii ∫i Ón datele cu privire la efortul de pescuit:
a) identificarea vasului, a pavilionului ∫i a portului unde
este Ónregistrat;
b) tipul vasului;
c) specifica˛ii cu privire la vas (de exemplu: materialele
de construc˛ie, data la care a fost construit, lungimea
Ónregistrat„, tonajul total Ónregistrat, puterea principalelor
motoare, capacitatea de sus˛inere ∫i metodele de
depozitare a capturii); ∫i
d) descrierea uneltelor de pescuit (de exemplu: tipurile,
specifica˛ii ∫i cantitatea uneltelor).
2. Statul pavilionului va colecta urm„toarele informa˛ii
privind:
a) navigarea ∫i fixarea pozi˛iei;
b) echipamentul de comunicare ∫i semnalizare radio
interna˛ional„; ∫i
c) num„rul membrilor echipajului.
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ARTICOLUL 4
Date ∫i informa˛ii referitoare la vase
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1. Datele colectate de statele pavilionului trebuie
transmise ∫i celorlalte state ale pavilionului ∫i statelor
riverane corespunz„toare prin intermediul organiza˛iilor
subregionale sau regionale de gestiune a pescuitului sau al
aranjamentelor. Aceste organiza˛ii sau aranjamente vor
prelucra datele ∫i le vor pune la dispozi˛ie c‚t mai repede
∫i Ón formatul convenit tuturor statelor interesate, conform
termenilor ∫i condi˛iilor stabilite de c„tre organiza˛ie sau
aranjament, Ón acela∫i timp p„str‚ndu-se confiden˛ialitatea
datelor neprelucrate, ∫i trebuie, Ón m„sura posibil„, s„
dezvolte sisteme de baze de date care s„ asigure accesul
eficient la acestea.
2. La nivel mondial, colectarea ∫i difuzarea datelor
trebuie realizate prin intermediul Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Alimenta˛ie ∫i Agricultur„. Acolo unde nu
exist„ o organiza˛ie subregional„ sau regional„ de gestiune
a pescuitului sau un aranjament, organiza˛ia sus-men˛ionat„
poate face acela∫i lucru la nivel subregional sau regional
prin aranjamente cu statele implicate.
ANEXA Nr. II

INDICAﬁII

pentru aplicarea punctelor de referin˛„ de precau˛ie Ón vederea conserv„rii
∫i gestion„rii stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori
1. Un punct de referin˛„ de precau˛ie este o valoare
estimat„ rezultat„ prin intermediul unei proceduri ∫tiin˛ifice
stabilite, care corespunde statutului resursei ∫i al
pescuitului ∫i care poate fi folosit„ ca ghid Ón gestiunea
pescuitului.
2. Trebuie folosite dou„ tipuri de puncte de referin˛„ de
precau˛ie: puncte de referin˛„ pentru conservare sau
limitare ∫i puncte de referin˛„ pentru gestiune sau
exploatare. Punctele de referin˛„ pentru limitare stabilesc
limite care sunt destinate s„ restr‚ng„ recoltarea Ón cadrul

unor limite biologice sigure Ón care stocurile pot da
randamentul durabil maxim. Punctele de referin˛„ pentru
exploatare sunt desemnate s„ Óndeplineasc„ obiectivele de
gestiune.
3. Punctele de referin˛„ de precau˛ie trebuie s„ fie
specifice stocului pentru a cuprinde, inter alia, capacitatea
de reproducere, rezisten˛a fiec„rui stoc ∫i caracteristicile
activit„˛ilor de pescuit prin care se exploateaz„ stocurile, ca
∫i alte surse de mortalitate ∫i surse majore de nesiguran˛„.
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4. Strategiile de gestiune trebuie s„ men˛in„ ∫i s„
restabileasc„ popula˛iile de pe∫te recoltat ∫i, c‚nd este
necesar, pe cele Ónrudite sau dependente, la niveluri
compatibile cu punctele de referin˛„ de precau˛ie stabilite
anterior. Aceste puncte de referin˛„ vor fi folosite la
declan∫area activit„˛ilor de conservare ∫i gestiune
prestabilite. Strategiile de gestiune vor cuprinde m„surile
care pot fi implementate atunci c‚nd sunt atinse punctele
de referin˛„ de precau˛ie.
5. Strategiile de gestiune a pescuitului vor asigura ca
riscul de dep„∫ire a limitelor punctelor de referin˛„ s„ fie
foarte sc„zut. Dac„ un stoc scade la un nivel mai jos de
un punct de referin˛„ sau exist„ riscul s„ scad„ sub un
punct de referin˛„, activit„˛ile de conservare ∫i gestiune
trebuie ini˛iate pentru a facilita restabilirea stocului.
Strategiile de gestiune a pescuitului se vor asigura ca
punctele de referin˛„ pentru exploatare s„ nu fie dep„∫ite
Ón medie.

6. C‚nd informa˛iile pentru determinarea unor puncte de
referin˛„ ale pescuitului sunt pu˛ine, vor fi stabilite puncte
de referin˛„ provizorii. Punctele de referin˛„ provizorii pot fi
stabilite prin analogie cu stocurile similare sau mai
cunoscute. Œn astfel de situa˛ii, pescuitul va fi supus unei
monitoriz„ri mai intense pentru a permite revizuirea
punctelor de referin˛„ provizorii, pe m„sur„ ce informa˛ia
actualizat„ este pus„ la dispozi˛ie.
7. Rata mortalit„˛ii prin pescuit care d„ na∫tere
randamentului constant maxim ar trebui privit„ ca norm„
minim„ pentru punctele de referin˛„ pentru limitare. Œn
cazul stocurilor care nu sunt pescuite peste m„sur„,
strategiile de gestiune a pescuitului vor asigura c„ rata
mortalit„˛ii nu o dep„∫e∫te pe cea care corespunde
randamentului constant maxim ∫i c„ biomasa nu scade sub
un nivel predefinit. Pentru stocurile exploatate peste
m„sur„, biomasa care trebuie s„ dea randamentul constant
maxim poate servi drept ˛int„ pentru restabilire.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aderarea Rom‚niei
la Acordul pentru aplicarea prevederilor Conven˛iei Na˛iunilor
Unite asupra dreptului m„rii din 10 decembrie 1982 Ón leg„tur„
cu conservarea ∫i gestionarea stocurilor de pe∫ti anadromi
∫i a stocurilor de pe∫ti mari migratori, adoptat la New York
la 4 august 1995
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aderarea Rom‚niei la
Acordul pentru aplicarea prevederilor Conven˛iei Na˛iunilor Unite asupra
dreptului m„rii din 10 decembrie 1982 Ón leg„tur„ cu conservarea ∫i
gestionarea stocurilor de pe∫ti anadromi ∫i a stocurilor de pe∫ti mari
migratori, adoptat la New York la 4 august 1995, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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