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Interpretarea articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.

1. Context
În temeiul articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 privind
Fondul European pentru Pescuit (FEP), FEP poate finanța lucrări de modernizare ca
investiție la bord, cu condiția ca acestea „să nu amplifice capacitatea navelor de a
captura pește.”
În 2010, Curtea de Conturi Europeană (CCE) a inițiat un audit privind „gestionarea
măsurilor UE pentru reducerea supracapacității de pescuit”. În observațiile sale
preliminare1, adoptate la 24 mai 2011, CCE subliniază că este posibil ca unele investiții
realizate în vederea modernizării, finanțate prin FEP în temeiul articolului 25, să fi dus la
o creștere a capturilor de pește ale navelor în cauză.
CCE face referire la diferite practici de implementare a articolului 25 alineatul (2) din
Regulamentul privind FEP. Unele state membre se limitează la a verifica dacă investițiile
realizate în vederea modernizării nu duc pur și simplu la creșterea capacității de pescuit,
astfel cum este definită la articolul 3 litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, și
anume la creșterea tonajului sau a puterii navei, în timp ce alte state membre efectuează
verificări mai amănunțite.
2. Interpretare
Potrivit unei jurisprudențe constante „formularea utilizată în una dintre versiunile
lingvistice ale unei dispoziții a dreptului Uniunii Europene nu poate să fie singurul
temei pentru interpretarea acestei dispoziții și nici nu se poate atribui respectivei
formulări, în această privință, un caracter prioritar în raport cu celelalte versiuni
lingvistice. O astfel de abordare ar fi incompatibilă cu cerința de aplicare uniformă a
dreptului Uniunii Europene. În caz de neconcordanță între diferitele versiuni lingvistice,
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dispoziția în cauză trebuie să fie interpretată în raport cu economia generală și cu
finalitatea reglementării din care face parte”2.
Prin urmare, în pofida diferențelor constatate între anumite versiuni lingvistice,
este necesară o interpretare uniformă a articolului 25 alineatul (2) în toate statele
membre, pentru a se evita inegalitatea de tratament între statele membre în ceea ce
privește aplicarea acestei dispoziții.
În plus, această interpretare uniformă trebuie să rezulte din economia generală și din
finalitatea reglementării din care face parte articolul 25 alineatul (2). Articolul 11
alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului este deosebit de
important. În conformitate cu această dispoziție, „lucrările de modernizare … pot mări
tonajul navei, cu condiția ca aceste lucrări de modernizare să nu ducă la mărirea
capacității de captură a navei”. Întrucât tonajul face parte din definiția capacității de
pescuit, rezultă în mod necesar că capacitatea de pescuit și capacitatea de captură
sunt două concepte diferite.
Capacitatea de pescuit este definită la articolul 3 litera (n) din Regulamentul (CE)
nr. 2371/2002 ca fiind tonajul unei nave exprimat în GT și puterea acesteia exprimată în
kW, însă pentru anumite tipuri de activități de pescuit, capacitatea poate fi definită
utilizându-se, de exemplu, suma și/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei
nave.
„Capacitatea de captură a navei” nu este definită în niciun regulament. Totuși, după cum
s-a precizat anterior, aceasta trebuie să fie interpretată în raport cu economia generală și
cu finalitatea reglementării din care face parte articolul 25 alineatul (2). În conformitate
cu prezenta interpretare, trebuie să se concluzionăm că prin „capacitatea de captură a
navei” se înțelege capacitatea navei de a captura o cantitate mai mare de pește, de
exemplu sosind sau plecând mai rapid din zonele de pescuit, detectând sau
capturând peștii într-un mod mai eficient sau dispunând de mai mult spațiu pentru
a încărca peștele la bord.
Din cele de mai sus rezultă că, în concordanță cu principiul gestiunii partajate, statele
membre trebuie să efectueze o verificare ex-ante de la caz la caz pentru a stabili dacă
modernizarea ar putea sau nu ar putea duce la creșterea capturilor navei. Această
verificare ex-ante ar trebui să fie asigurată prin procesul de selectare a cererilor.
Autoritatea de gestionare poate utiliza, în acest scop, o clasificare predefinită a
investițiilor realizate la bord, cu excepția echipamentelor și a lucrărilor care ar putea
contribui direct la creșterea capacității de captură a navelor de pescuit.
Această concluzie se aplică în toate cazurile, indiferent de diferențele dintre versiunile
lingvistice ale regulamentului, inclusiv versiunile lingvistice care utilizează termenul
„capacitate de pescuit” la articolul 25 alineatul (2).
În cadrul respectivei verificări ex-ante, statele membre ar trebui să facă distincția între
operațiunile care pot duce la creșterea capacității de captură a navei și operațiunile care
nu duc la creșterea acestei capacități deoarece nu determină creșterea eficacității navei
astfel încât aceasta să poată captura o cantitate mai mare de pește, de exemplu sosind sau
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plecând mai rapid din zonele de pescuit, detectând sau capturând peștii într-un mod mai
eficient sau dispunând de mai mult spațiu pentru a încărca peștele la bord.
 Printre exemplele de investiții care ar trebui excluse de la finanțare în temeiul
articolului 25 alineatul (2) se numără dispozitivele automate pentru punerea
momelii in cârlig, power block-urile care permit ridicarea mai rapidă a
echipamentului, sonarele, deoarece permit detectarea și identificarea mai eficiente
a stocurilor de pești, precum și mașinile de prelucrare a peștelui care permit
prelucrarea și depozitarea la bord a unei cantități mai mari de pește;
 Pe de altă parte, printre exemplele de investiții care pot beneficia de finanțare în
temeiul articolului 25 alineatul (2) se numără sistemele de detectare și de
recuperare a membrilor echipajului căzuți peste bord și alte dispozitive care nu
sunt încă obligatorii, destinate să sporească siguranța echipajului la bord,
îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale echipajului, recipiente pentru
depozitarea capturii în condiții de igienă.
Ar trebui precizat că sprijinul pentru înlocuirea motorului și a uneltelor de pescuit poate
fi acordat numai în conformitate cu dispozițiile articolului 25 alineatul (3) și alineatul (8)
din Regulamentul privind FEP.
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