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REGULAMENTUL (UE) NR. …/2014

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului

de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               
1 JO C 11, 15.1.2013, p. 85.
2 Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și 

poziția în primă lectură a Consiliului din 3 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Poziția Parlamentului European din ...(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 812/20041 al Consiliului conferă Comisiei competențe în vederea 

punerii în aplicare a unor dispoziții din respectivul regulament. În urma intrării în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, este oportună alinierea acelor competențe la articolele 290 și 291 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

(2) Pentru a asigura adaptarea eficientă a anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) 

nr. 812/20014 astfel încât să reflecte progresele tehnice și științifice, ar trebui să i se delege 

Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce 

privește specificațiile tehnice și condițiile legate de semnal și de caracteristicile de 

implementare ale utilizării dispozitivelor acustice de intimidare. Este deosebit de important 

ca, în etapa pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure 

transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și Consiliu.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri 

privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 150, 30.4.2004, p. 12).
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(3) Pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) 

nr. 812/2004 referitoare la normele privind procedura și formatul aferente obligațiilor de 

raportare ale statelor membre, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de punere în 

aplicare. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1.

(4) Având în vedere cerința ca statele membre să ia măsurile necesare pentru a institui un 

sistem de protecție strictă a cetaceelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 812/2004, 

și date fiind lacunele acelui regulament, astfel cum au fost identificate de Comisie, ar 

trebui reexaminate, până la 31 decembrie 2015, pertinența și eficacitatea dispozițiilor 

acelui regulament în ceea ce privește protecția cetaceelor. Pe baza acelei reexaminări, 

Comisia ar trebui, după caz, să transmită către Parlamentul European și Consiliu o

propunere legislativă cuprinzătoare în vederea asigurării protecției efective a cetaceelor, 

inclusiv prin procesul de regionalizare.

(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 812/2004 ar trebui modificat în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
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Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Dispozitivele acustice de intimidare utilizate în temeiul articolului 2 alineatul (1) sunt 

conforme specificațiilor tehnice și condițiilor de utilizare definite în anexa II. Pentru 

a se asigura că anexa II continuă să reflecte nivelul de progres tehnic și științific, 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 8a.

pentru a actualiza caracteristicile semnalului și caracteristicile corespunzătoare de 

implementare cuprinse în respectiva anexă. Atunci când adoptă aceste acte delegate, 

Comisia acordă suficient timp pentru punerea în aplicare a acestor adaptări.”

2. La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(3) Până la 31 decembrie 2015, Comisia examinează eficacitatea măsurilor stabilite în 

prezentul regulament și, dacă este cazul, transmite Parlamentului European și 

Consiliului o propunere legislativă cuprinzătoare în vederea asigurării protecției 

efective a cetaceelor.”
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3. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Punerea în aplicare

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili norme detaliate privind 

procedura și formatul de raportare prevăzute la articolul 6 . Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8b 

alineatul (2).”

4. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 8a 

Exercitarea delegării

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva condițiilor 

stabilite la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 3 alineatul (1) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani începând de la …. Comisia prezintă un 

raport privind delegarea de competenţe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de patru ani. Delegarea de competenţe se prelungeşte tacit cu perioade de 

timp identice, cu excepţia cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se 

opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

                                               
 JO: a se introduce data intrării în vigoare a regulamentului de modificare.
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(3) Delegarea competențelor menționată la articolul 3 alineatul (1) poate fi revocată în 

orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în 

ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o 

dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia 

dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European 

și Consiliului acest lucru.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) intră în vigoare numai în

cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție din partea Parlamentului European 

sau a Consiliului în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către 

Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestei 

perioade, atât Parlamentul European cât și Consiliul informează Comisia în legătură 

cu faptul că nu vor ridica obiecții. Perioada menționată se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 8b

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin 

articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

__________________________

 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 
ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului
(JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13)”
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Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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I. INTRODUCERE

La 8 august 2012, Comisia a transmis Consiliului o propunere de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului 

de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98.

Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură la 16 aprilie 2013. 

Ulterior, au avut loc negocieri între Parlamentul European, Consiliu și Comisie cu scopul de a 

se ajunge la un acord cu privire la propunere. În cadrul trilogului din 30 ianuarie 2014, s-a 

ajuns la un astfel de acord. Acordul a fost ulterior aprobat de Grupul de lucru pentru politica 

internă și externă privind pescuitul la 6 februarie 2014 și de Comisia pentru pescuit a 

Parlamentului European la 11 februarie 2014.

La 11 februarie 2014, președintele Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European a 

adresat o scrisoare președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți (partea I) în care 

afirma că, în cazul în care Consiliul transmite oficial Parlamentului poziția sa în primă lectură, 

în forma în care figurează în anexa la scrisoarea respectivă, acesta va recomanda sesiunii 

plenare a Parlamentului, sub rezerva verificării de către experții juriști-lingviști ai ambelor 

instituții, acceptarea fără amendamente a poziției Consiliului în primă lectură, în cadrul celei 

de a doua lecturi a Parlamentului.

Poziția în primă lectură a Consiliului este într-adevăr conformă cu textul acordului menționat 

anterior, modificat ulterior pentru a reflecta revizuirea experților juriști-lingviști.

În desfășurarea lucrărilor sale, Consiliul a ținut seama de avizul Comitetului Economic și 

Social European, care a fost formulat la 14 noiembrie 20121.

                                               
1 JO C 11, 15.01.2013, p. 85.
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II. OBIECTIV

Propunerea urmărește alinierea Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului la 

dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul�), care face distincție 

între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de 

aplicare general care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului 

legislativ, astfel cum prevede articolul 290 alineatul (1) din tratat (acte delegate), și 

competențele conferite Comisiei de a adopta condiții unitare de punere în aplicare a actelor 

obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, astfel cum prevede articolul 291 

alineatul (2) din tratat (acte de punere în aplicare).

Prin această propunere, competențele conferite în prezent Comisiei prin Regulamentul (CE)

nr. 812/2004 al Consiliului au fost reclasificate ca măsuri delegate și măsuri de punere în 

aplicare: 

– Comisia a propus să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a adapta condițiile 

și specificațiile tehnice privind utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare; 

– Comisia a propus să fie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare privind 

procedura și formatul aferente obligațiilor de raportare ale statelor membre.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

A) Observații generale

Pe baza propunerii Comisiei, Parlamentul European și Consiliul au purtat negocieri care 

au avut ca rezultat obținerea unui acord între cei doi colegiuitori, acord care va fi 

integrat în poziția Consiliului în primă lectură. Textul poziției Consiliului reflectă pe 

deplin compromisul la care au ajuns cei doi colegiuitori și care a fost inclus în 

scrisoarea Parlamentului din 11 februarie 2014, fiind ulterior corectat pentru a reflecta 

revizuirea experților juriști-lingviști.
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B) Aspecte-cheie

Compromisul reflectat în poziția Consiliului în primă lectură cuprinde următoarele 

elemente-cheie:

a) Condiții pentru delegarea de competențe Comisiei

Parlamentul European a fost de acord cu sugestia Consiliului de a limita delegarea 

de competențe Comisiei, atât în privința domeniului de aplicare, cât și a duratei 

acesteia: 

– domeniul de aplicare al delegării trebuie limitat pentru a permite 

actualizarea caracteristicilor de semnal și a caracteristicilor corespunzătoare 

de punere în aplicare privind utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare, 

ținând cont de progresele tehnice și științifice; 

– durata delegării trebuie limitată la o perioadă de patru ani, care poate fi 

prelungită în mod tacit cu perioade de o durată identică.

b) Reexaminare

Consiliul a acceptat ideea propusă de Parlamentul European privind reexaminarea 

de către Comisie, înainte de sfârșitul anului 2015, a oportunității și eficienței 

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului. Pe această bază și dacă este cazul, 

Comisia ar trebui să aibă în vedere transmiterea către Parlamentul European și 

Consiliu a unei propuneri legislative cuprinzătoare în vederea asigurării protecției 

eficace a cetaceelor, inclusiv prin procesul de regionalizare.

IV. CONCLUZIE

Poziția Consiliului în primă lectură reflectă pe deplin compromisul convenit în cadrul 

negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European, facilitat de Comisie.
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(prima lectură) 
- Adoptarea
a) poziției Consiliului în primă lectură
b) expunerii de motive a Consiliului
= Declarație

Declarația Poloniei

Polonia insistă asupra necesității unei revizuiri amănunțite a pertinenței și a eficacității prezentului 

regulament, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (3). În special, bazele științifice care 

justifică interdicția de utilizare a setcilor în derivă pentru pescuitul de somon din Marea Baltică, 

precum și rentabilitatea prevederilor privind monitorizarea ar trebui să facă obiectul unei analize 

aprofundate. Polonia consideră că procesul de revizuire trebuie să respecte cele mai înalte standarde 

de transparență și să implice părțile interesate relevante.
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2012/0216 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului în ceea ce privește propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004

Data la care propunerea a fost transmisă Parlamentului European și 
Consiliului:
[documentul COM(2012) 447 final – 2012/0216 COD]: 

8 august 2012

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 14 noiembrie 2012

Data avizului Comitetului Regiunilor: Niciun aviz

Data avizului Parlamentului European în prima lectură: 16 aprilie 2013

Data adoptării poziției Consiliului: 3 martie 2014

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI

Propunerea are drept obiectiv general alinierea dispozițiilor Regulamentului (CE) 
nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee 
în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98, cu dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona, prin reclasificarea competențelor conferite Comisiei în măsuri 
delegate și măsuri de punere în aplicare. 

3. OBSERVAțII PRIVIND POZIțIA CONSILIULUI

3.1. Observații generale privind poziția Consiliului:

Comisia este de acord cu poziția Consiliului, întrucât acordul politic de compromis între 
Parlamentul European și Consiliu menține reclasificarea competențelor, astfel cum se 
menționează în propunerea Comisiei. Pentru o mai mare claritate, Consiliul a definit în mod 
mai concret domeniul de aplicare al actului delegat privind dispozitivele acustice de 
intimidare. Comisia poate accepta acest compromis. De asemenea, Consiliul a limitat durata 
delegării de competențe la patru ani, de comun acord cu Parlamentul European. Comisia poate 
accepta această limitare, având în vedere că ea conține o clauză de reînnoire tacită.

3.2. Amendamentele Parlamentului European adoptate în primă lectură



RO 3 RO

Parlamentul European a introdus 4 amendamente, care nu au pus în discuție reclasificarea 
competențelor conferite Comisiei. Cel mai important dintre aceste amendamente a limitat 
durata delegării de competențe la trei ani și a introdus obligația de a revizui prezentul 
regulament și de a prezenta o propunere de modificare, până la 31 decembrie 2015. 

În timpul trialogului, amendamentele propuse de Parlamentul European au fost revizuite și 
negociate. Prin urmare, delegarea competențelor a fost limitată la patru ani, iar obligația de a 
revizui dispozițiile regulamentului a fost formulată într-un mod care respectă dreptul la 
inițiativă al Comisiei. 

3.3. Noi dispoziții introduse de Consiliu și poziția adoptată de Comisie în acest sens:

Parlamentul European și Consiliul au convenit să adauge o obligație pentru Comisie de a 
revizui dispozițiile prezentului regulament până la sfârșitul anului 2015 și, dacă este cazul, de 
a prezenta o nouă propunere legislativă. Comisia poate accepta această modificare deoarece 
protejează dreptul de inițiativă al Comisiei și, în același timp, indică necesitatea elaborării de 
măsuri în cadrul regionalizării, care reprezintă un obiectiv esențial al politicii comune în 
domeniul pescuitului.  

Consiliul a definit în mod specific domeniul de aplicare al delegării competențelor în ceea ce 
privește specificațiile și utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare. Comisia poate accepta 
această definiție, având în vedere faptul că oferă claritate.

3.4. Dificultăți întâmpinate la adoptarea poziției în primă lectură și poziția adoptată 
de Comisie în această privință:

Cu ocazia finalizării negocierilor, s-a ajuns la un acord referitor la împuternicirea Comisiei. 
Comisia consideră acceptabile dispozițiile convenite. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește obligația de a revizui prezentul regulament și de a 
prezenta o propunere legislativă, dacă este cazul, Comisia consideră că este necesar să facă o 
declarație pentru a-și clarifica poziția.

4. CONCLUZIE

Comisia poate fi de acord cu poziția Consiliului, care este rezultatul negocierilor cu 
Parlamentul European. Cu toate acestea, Comisia consideră că este necesar să facă o 
declarație în ceea ce privește articolul 7 alineatul (3), după cum urmează: 

Referitor la articolul 7.3
Comisia va lua în considerare posibilitatea de a înainta o propunere pentru un nou cadru de măsuri 
tehnice, inclusiv măsuri de atenuare, pentru a reduce la minimum capturile accidentale de cetacee 
și de alte specii sensibile și va permite elaborarea unor măsuri specifice adaptate caracteristicilor  
pescăriilor la nivel regional, dacă este cazul. După realizarea acestei etape, prezentul regulament va 
fi abrogat.
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