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REGULAMENTUL (UE) 2016/…

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul 

stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est 

și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale 

din zona Atlanticului de Nord-Est 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului

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 şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

1 JO C 133, 9.5.2013, p. 41.
2 Poziția Parlamentului European din 10 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) 

și poziția în primă lectură a Consiliului din 18 octombrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Poziția Parlamentului European din …(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1 impune ca 

activitățile de pescuit să asigure condiții de mediu sustenabile pe termen lung și să fie 

gestionate de o manieră consecventă cu obiectivele de a realiza beneficii economice, 

sociale și de ocupare a forței de muncă și de a contribui la disponibilitatea aprovizionării 

cu alimente. Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să aplice atât 

abordarea precaută, cât și abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului, pentru a garanta 

că efectele negative ale activităților de pescuit asupra ecosistemului marin sunt reduse la 

minimum și pentru a urmări asigurarea faptului că activitățile de pescuit evită degradarea 

mediului marin. În acest context, articolul 2 alineatul (2) și articolele 7, 20 și 22 din 

regulamentul respectiv sunt, de asemenea, deosebit de relevante.

(2) Uniunea se angajează să pună în aplicare rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite, în special Rezoluțiile 61/105 și 64/72, care solicită statelor și 

organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului să asigure protejarea ecosistemelor 

marine de adâncime vulnerabile de impactul uneltelor de pescuit de fund, precum și 

exploatarea durabilă a stocurilor de pești de adâncime.

1 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).
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(3) Comisia a examinat Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului1şi a constatat, în 

special, că dimensiunea flotei în cauză este prea mare, că există o lipsă de orientare privind 

controlul în porturile desemnate și privind programele de eșantionare și că raportarea de 

către statele membre a nivelului efortului de pescuit este de o calitate mult prea variabilă. 

De asemenea, în evaluarea sa, Comisia a concluzionat că plafonul capacității, aplicabil din 

2002, constând în capacitatea cumulată a tuturor navelor care au capturat peste 10 tone din 

orice combinație de specii de adâncime în oricare dintre anii 1998- 2000, nu are efecte 

pozitive semnificative. Regimul privind plafonul capacității ar trebui, prin urmare, să fie 

actualizat ca parte a măsurilor de remediere a deficiențelor identificate în regulamentul 

respectiv.

(4) În scopul de a menține reducerile necesare ale capacității de pescuit în pescuitul de 

adâncime și pentru a obține informații mai cuprinzătoare cu privire la activitățile de pescuit 

de adâncime, precum și la impactul acestora asupra mediului marin, ar trebui ca pescuitul 

speciilor de adâncime să facă obiectul unei autorizații de pescuit. Fiecare cerere de 

autorizație de pescuit ar trebui să fie însoțită de o descriere detaliată a zonei de pescuit 

avute în vedere, inclusiv subzonele, diviziunile și subdiviziunile Consiliul Internațional 

pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și ale Comitetului pentru pescuit în zona 

central-estică a Atlanticului (CECAF), precum și tipul de unelte, intervalul de adâncime 

preconizat, frecvența și durata preconizată a activității de pescuit și denumirile speciilor de 

adâncime în cauză.

1 Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a 
cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de 
specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, p. 6).



11625/1/16 REV 1 4
RO

Sistemul de autorizații de pescuit ar trebui să contribuie, de asemenea, la limitarea 

capacității navelor eligibile de a pescui specii de adâncime. Pentru ca măsurile de 

gestionare să se concentreze asupra părții flotei care este cea mai relevantă pentru pescuitul 

de adâncime, autorizațiile de pescuit ar trebui emise în funcție de legătura respectivă cu 

pescuitul direcționat sau cu pescuitul cu capturi accidentale. Cu toate acestea, aplicarea 

obligației de debarcare instituite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu ar trebui să 

împiedice navele care capturează o cantitate mică de specii de adâncime și care nu fac în 

prezent obiectul unui permis de pescuit de mare largă să își continue activitățile 

tradiționale de pescuit.

(5) Titularii unei autorizații de pescuit care permite capturarea unor specii de adâncime ar 

trebui să coopereze în cadrul activităților de cercetare științifică pentru a îmbunătăți 

evaluarea stocurilor de specii de adâncime și a cercetării în domeniul ecosistemelor de 

adâncime.

(6) Pentru a consolida în continuare protecția mediului marin, este oportun să se permită 

activități de pescuit direcționat doar în acele zone în care activitățile de pescuit de 

adâncime au avut loc în perioada de referință 2009-2011. Totuși, în scopul pescuitului 

experimental, ar trebui să fie posibil ca navele care vizează specii de adâncime să 

pescuiască dincolo de zona de pescuit existentă în condițiile în care, potrivit unei evaluări a 

impactului efectuate în conformitate cu orientările Organizației pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO), extinderea zonei de pescuit nu prezintă un risc semnificativ de impact 

negativ asupra ecosistemelor marine vulnerabile (EMV).
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(7) Pescuitul de adâncime cu traule de fund prezintă un risc mai mare pentru EMV în 

comparație cu celelalte unelte utilizate și raportează cele mai mari procentaje de capturi 

neintenționate de specii de adâncime. Pentru a reduce la minimum efectele negative ale 

acestor activități de pescuit de adâncime asupra ecosistemului marin, pescuitul cu traule de 

fund ar trebui să fie limitat la ape peste o anumită adâncime, iar pescuitul cu unelte de fund 

ar trebui să facă obiectul unor cerințe specifice pentru protecția EMV. Utilizarea uneltelor 

de fund ar trebui, de asemenea, să facă obiectul unei evaluări după … patru ani de la data 

intrării în vigoare a prezentului regulament. În plus, Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 al 

Consiliului1 restricționează în prezent utilizarea setcilor de fund în pescuitul de adâncime.

(8) Pentru a atenua eventualele efecte negative ale utilizării de traule de fund, este oportun să 

se permită pescuitul cu traule de fund numai la o adâncime de 800 de metri sau mai mare. 

Această limită se bazează pe actualele măsuri voluntare promovate de sector care se aplică 

în apele Uniunii și ține seama de caracteristicile specifice ale pescuitului de adâncime în 

apele Uniunii.

(9) Pentru a reduce la minimum impactul activităților de pescuit care au loc în apele de 

adâncime asupra EMV, este oportun să se prevadă un set de măsuri care să vizeze 

reducerea interacțiunilor cu EMV. În special, atunci când are loc o interacțiune cu EMV, ar 

trebui să se aplice o regulă a deplasării și o obligație de raportare. De asemenea, în cazul în 

care pescuitul cu unelte de fund este interzis, ar trebui instituită o listă a zonelor în care 

există sau este posibil să existe EMV.

1 Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a unor 
măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010 - 30 iunie 2011 (JO L 347, 
24.12.2009, p. 6).
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(10) Dat fiind că informațiile biologice pot fi cel mai bine colectate prin intermediul 

standardelor armonizate de colectare a datelor, este oportun să se integreze colectarea 

datelor privind métier-urile de adâncime în cadrul general pentru colectarea datelor 

științifice, asigurându-se în același timp furnizarea informațiilor suplimentare necesare 

pentru înțelegerea dinamicii pescuitului. Finanțarea pentru colectarea datelor în temeiul 

prezentului regulament este disponibilă conform condițiilor și principiilor privind cadrul 

pentru colectarea datelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului1.

(11) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului2 stabilește cerințe mai stricte privind 

controlul și punerea în aplicare care se aplică în circumstanțe specifice. Pescuitul speciilor 

de adâncime, care sunt vulnerabile la pescuit prin natura lor, ar trebui, prin urmare, să facă 

obiectul unor niveluri de control mai ridicate. De asemenea, este oportun să se prevadă 

cazuri specifice de încălcare a normelor PCP care ar trebui să conducă la o retragere a 

autorizației de pescuit.

1 Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui 
cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și 
sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (JO L 
60, 5.3.2008, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, 
(CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 
388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, 
(CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și 
(CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
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(12) Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de 

Nord-Est a fost aprobată prin Decizia 81/608/CEE a Consiliului1 și a intrat în vigoare la 

17 martie 1982. Respectiva convenție prevede un cadru adecvat pentru cooperarea 

multilaterală în domeniul conservării și gestionării raționale a resurselor piscicole în apele 

internaționale din Atlanticul de Nord-Est. Măsurile de gestionare adoptate în cadrul 

Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) cuprind un sistem specific de 

măsuri pentru protecția EMV din zona de reglementare a NEAFC. Cu toate acestea, pentru 

a asigura continuitatea actualului modus operandi al navelor de pescuit ale Uniunii în apele 

NEAFC, normele aplicabile în prezent prevăzute în Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 

privind permisul de pescuit de mare largă, porturile desemnate și comunicarea 

informațiilor de către statele membre ar trebui să se aplice în continuare activităților de 

pescuit de adâncime în zona de reglementare a NEAFC. În plus, pentru a continua 

îmbunătățirea cunoștințelor științifice cu privire la aceste stocuri și întrucât măsurile 

NEAFC aplicabile nu includ prezența observatorilor, este oportun să se aplice aceeași 

prezență a observatorilor în toate zonele din Marea Nordului și CECAF în care are loc 

pescuitul speciilor de adâncime.

1 Decizia 81/608/CE a Consiliului din 13 iulie 1981 privind încheierea Convenției privind 
viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (JO L 227, 
12.8.1981, p. 21).
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(13) Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea 

listei indicatorilor de EMV prevăzute în anexa III în scopul adaptării listei respective la 

cele mai recente avize științifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 

respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1. În special, pentru a 

asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament în ceea ce privește stabilirea zonelor de pescuit existente și stabilirea și 

adaptarea listei zonelor în care se știe că există sau este posibil să existe EMV, ar trebui 

conferite competențe de executare Comisiei. Competențele respective ar trebui exercitate 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului2.

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
2 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi 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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(15) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament în ceea ce privește aprobarea pescuitului de adâncime experimental și în ceea 

ce privește ajustarea stabilirii zonei de pescuit de adâncime existente pentru a include 

locațiile activităților de pescuit desfășurate în temeiul unei autorizații de pescuit eliberate 

în conformitate cu prezentul regulament, ar trebui conferite competențe de executare 

Comisiei. Competențele respective ar trebui exercitate fără aplicarea Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011.

(16) Prin urmare, este necesar să se instituie noi norme care să reglementeze pescuitul stocurilor 

de specii de adâncime din apele Uniunii din Atlanticul de Nord-Est și din apele 

internaționale în sfera de competență a CECAF,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 1

Obiective

Prezentul regulament contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în ceea ce privește speciile de adâncime și habitatele acestora. În 

plus, acesta urmărește:

(a) îmbunătățirea cunoștințelor științifice privind speciile de adâncime și habitatele acestora;

(b) prevenirea efectelor adverse semnificative asupra EMV în cadrul pescuitului de adâncime 

și asigurarea conservării pe termen lung a stocurilor de pești de adâncime;

(c) asigurarea conformității măsurilor Uniunii în scopul gestionării sustenabile a stocurilor de 

pești de adâncime cu rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor 

Unite, în special cu Rezoluțiile 61/105 și 64/72.

Articolul 2

Sfera de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică activităților de pescuit desfășurate sau activităților de 

pescuit preconizate a se desfășura în următoarele ape:

(a) de către navele de pescuit ale Uniunii și navele de pescuit ale țărilor terțe în apele 

Uniunii din Marea Nordului, apele din nord-vest și apele din sud-vest ale Uniunii, 

precum și în apele Uniunii din zona ICES IIa;

(b) de către navele de pescuit ale Uniunii în apele internaționale din zonele 

CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.
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(2) Alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 16 alineatul (5).

Articolul 3 

Obiect

(1) Prezentul regulament se aplică speciilor care trăiesc în apele de adâncime și care sunt 

caracterizate de o combinație a următorilor factori biologici: maturare la vârste relativ 

înaintate, creștere lentă, speranțe de viață lungă, rate scăzute ale mortalității naturale, 

recrutare intermitentă de clase de vârstă care supraviețuiesc și reproducere care e posibil să 

nu se întâmple în fiecare an (denumite în continuare „specii de adâncime”).

(2) În sensul prezentului regulament, speciile de adâncime și, dintre acestea, speciile cele mai 

vulnerabile sunt enumerate în anexa I.

Articolul 4

Definiții

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al 

Consiliului 1.

(2) De asemenea, se aplică următoarele definiții:

(a) „zonele ICES” înseamnă zonele definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului2;

1 Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecția 
ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor 
de pescuit de fund (JO L 201, 30.7.2008, p. 8).

2 Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 
2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele 
membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO 87, 31.3.2009, p. 70).
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(b) „zonele CECAF” înseamnă zonele definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului1;

(c) „zonă de reglementare a NEAFC” înseamnă apele care intră sub incidența Convenției 

privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, 

care se situează dincolo de apele aflate, în ceea ce privește pescuitul, sub jurisdicția 

părților contractante ale respectivei Convenții;

(d) „cele mai vulnerabile specii” înseamnă speciile de adâncime care sunt menționate în 

a treia coloană intitulată „Cele mai vulnerabile (x)” din tabelul din anexa I;

(e) „métier” înseamnă activități de pescuit care vizează anumite specii cu ajutorul unor 

unelte specifice într-o zonă specifică;

(f) „métier de adâncime” înseamnă un métier care vizează specii de adâncime în 

conformitate cu indicațiile stabilite la articolul 5 alineatul (2) ;

(g) „centru de monitorizare a pescuitului” înseamnă un centru operațional înființat de un 

stat membru de pavilion și dotat cu echipamente și programe informatice care permit 

recepționarea și prelucrarea automată a datelor și transmiterea electronică a acestora;

(h) „interacțiuni” înseamnă capturi ale unor cantități de specii indicatoare de EMV care 

depășesc pragurile stabilite în anexa IV;

1 Regulamentul (CE) nr. 216/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 martie 2009 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către 
statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (JO L 87, 31.3.2009, 
p. 1).



11625/1/16 REV 1 13
RO

(i) „capturi neintenționate” înseamnă capturi accidentale de organisme marine care, în 

conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, trebuie debarcate 

și scăzute din cotele alocate fie din cauză că sunt inferioare dimensiunii minime de 

referință pentru conservare, fie din cauză că depășesc cantitățile permise de normele 

privind componența capturilor sau privind capturile accidentale;

(j) „indicatori de EMV” înseamnă cei incluși în anexa III;

(k) „zonele de pescuit de adâncime existente” înseamnă partea din zona menționată la 

articolul 2 alineatul (1) litera (a) în care au apărut istoric activitățile de pescuit de 

adâncime și care este stabilită în conformitate cu articolul 7.

Articolul 5

Autorizații de pescuit

(1) Activitățile de pescuit care vizează specii de adâncime fac obiectul unei autorizații de 

pescuit (denumită în continuare „autorizație de pescuit direcționat”). Autorizația de pescuit 

direcționat indică speciile de adâncime pe care nava este autorizată să le vizeze.

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că o navă de pescuit care desfășoară o activitate de 

pescuit vizează specii de adâncime dacă comunicările sale privind capturile (în jurnalul de 

bord, declarațiile de debarcare, notele de vânzare sau un document similar) într-un an 

calendaristic vizat conțin specii de adâncime într-un procent de cel puțin 8 % în orice 

campanie de pescuit. 
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Totuşi, această dispoziţie nu sa aplică navelor de pescuit pentru care înregistrarea globală a 

speciilor de adâncime în anul calendaristic în cauză este mai mică de 10 tone. Acest 

paragraf nu aduce atingere alineatului (6) .

(3) Activitățile de pescuit ale navelor de pescuit care, deși nu vizează specii de adâncime, 

capturează specii de adâncime sub formă de capturi accidentale, fac obiectul unei 

autorizații de pescuit (denumită în continuare „autorizație de pescuit pentru capturile 

accidentale”). Autorizația de pescuit pentru capturile accidentale indică speciile de 

adâncime cu care nava se poate confrunta sub formă de capturi accidentale în timp ce 

vizează alte specii.

(4) Cele două tipuri de autorizații de pescuit menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul 

articol trebuie să poată fi distinse cu claritate în baza de date electronică menționată la 

articolul 116 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(5) Este interzis navelor de pescuit care nu dețin nicio autorizație de pescuit în temeiul 

prezentului articol să pescuiască specii de adâncime cu depășirea limitei de 100 kg pentru 

fiecare campanie de pescuit. Capturile de specii de adâncime care depășesc 100 kg 

realizate de astfel de nave nu sunt păstrate la bord, transbordate sau debarcate, cu excepția 

capturile neintenționate de specii de adâncime care fac obiectul obligației de debarcare 

stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care se debarcă și se scad 

din cotele alocate.

(6) O navă de pescuit care deține o autorizație de pescuit pentru capturile accidentale și care 

are acces la o cotă pentru capturile accidentale de specii de adâncime care depășește cu 

maximum 15 % pragul de 10 tone prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol nu este 

considerată a viza specii de adâncime. Aceasta debarcă astfel de capturi și le scade din cota 

alocată. Capturile neintenționate de specii de adâncime care fac obiectul obligației de 

debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sunt debarcate și 

scăzute din cotele alocate.
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(7) Prezentul regulament se aplică mutatis mutandis eliberării autorizațiilor de pescuit pentru 

navele de pescuit din țările terțe, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al 

Consiliului1.

Articolul 6

Gestionarea capacității

(1) Capacitatea de pescuit cumulată, măsurată în tonaj brut și în kilowați, a tuturor navelor de 

pescuit ale Uniunii pentru care un stat membru a eliberat o autorizație de pescuit 

direcționat nu trebuie să depășească în niciun moment capacitatea de pescuit cumulată a 

navelor respectivului stat membru, în perioada 2009-2011, luându-se în considerare anul 

cu cifra cea mai ridicată:

(a) care au capturat cel puțin 10 tone de specii de adâncime în oricare din cei trei ani 

calendaristici 2009-2011, luându-se în considerare anul cu cifra cea mai ridicată; şi

(b) care sunt înmatriculate în oricare din regiunile ultraperiferice, în înțelesul 

articolului 349 din TFUE, ale statului membru respectiv și atunci când capturile de 

specii de adâncime ale fiecărei astfel de nave în oricare dintre cei trei ani 

calendaristici 2009-2011 au constituit cel puțin 10 % din capturile lor anuale totale, 

luându-se în considerare anul cu cifra cea mai ridicată.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), în cazul în care unui stat membru i s-au alocat 

posibilități de pescuit pentru speciile enumerate în anexa I înainte de … data intrării în 

vigoare a prezentului regulament, însă navele sale nu au capturat cel puțin 10 tone de 

specii de adâncime în oricare dintre anii de referință, capacitatea de pescuit cumulată a 

statului membru respectiv nu trebuie să depășească în niciun moment capacitatea de 

pescuit cumulată a navelor sale în oricare din ultimii trei ani în care cel puțin una dintre 

navele sale a capturat cel puțin 10 tone de specii de adâncime, luându-se în considerare 

anul cu cifra cea mai ridicată.

1 Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile 
pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și 
accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 
2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 
29.10.2008, p. 33).
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Articolul 7

Zone de pescuit de adâncime existente

(1) Până la … 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre 

ale căror nave au obținut un permis de pescuit de mare largă în conformitate cu articolul 3 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2347/2002, și în măsura în care se referă la 

activitățile de pescuit desfășurate de navele care capturează peste 10 tone pe an 

calendaristic, informează Comisia, prin intermediul registrelor SMN sau, dacă registrele 

SMN nu sunt disponibile, prin intermediul altor mijloace de informații relevante și 

verificabile, cu privire la locațiile activităților de pescuit pentru speciile de adâncime ale 

acestor nave în anii calendaristici de referință 2009-2011.

(2) Pe baza informațiilor furnizate în temeiul alineatului (1), precum și pe baza celor mai bune 

informații științifice și tehnice disponibile, Comisia stabilește, până la … un an de la data 

intrării în vigoare a prezentului regulament, prin intermediul actelor de punere în 

aplicare, zonele de pescuit de adâncime existente. Respectivele acte de punere în aplicare 

se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18.

Articolul 8

Cerințe generale pentru cererile de eliberare a autorizațiilor de pescuit

(1) Fiecare cerere de autorizație de pescuit este însoțită de o descriere detaliată a zonei în care 

nava de pescuit intenționează să desfășoare activități de pescuit, tipul de unelte, intervalul 

de adâncime la care se vor desfășura activitățile, frecvența și durata preconizată a activității 

de pescuit, precum și denumirile speciilor de adâncime vizate.
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(2) Autorizațiile de pescuit direcționat se eliberează numai pentru activități de pescuit în cadrul 

zonelor de pescuit de adâncime existente.

(3) Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol și până la stabilirea zonelor de pescuit 

de adâncime existente, în conformitate cu articolul 7, autorizațiile de pescuit direcționat pot 

fi eliberate cu condiția ca nava de pescuit să prezinte dovezi că a exercitat activități de 

pescuit în métier-ul de adâncime timp de cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii 

pentru autorizația de pescuit. Aceste autorizații de pescuit se pot elibera numai cu privire la 

locații în care au fost desfășurate astfel de activități de pescuit anterioare.

(4) Nu se eliberează autorizații de pescuit pentru pescuitul cu traule de fund la o adâncime de 

sub 800 de metri.

(5) Prin derogare de la alineatul (2), un stat membru poate depune o cerere de a desfășura 

activități de pescuit experimental în locații din afara zonelor de pescuit de adâncime 

existente. O astfel de cerere este însoțită de o evaluare a impactului efectuată în 

conformitate cu standardele prevăzute în Orientările internaționale ale FAO din 2008 

pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă. Atunci când depune o astfel de 

cerere, statul membru indică durata estimată a pescuitului experimental și numărul estimat 

al navelor care participă, precum și capacitatea acestora. Acesta propune măsuri de 

atenuare pentru a preveni o interacțiune cu EMV sau pentru a le proteja în mod eficace.
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(6) După ce a evaluat informațiile furnizate de statele membre și pe baza unui aviz din partea 

unui organism științific consultativ, Comisia poate acorda, prin intermediul actelor de 

punere în aplicare, o aprobare pentru desfășurarea activităților de pescuit experimental 

solicitate. În cadrul aprobării, Comisia poate defini în special:

(a) zona pentru pescuitul experimental;

(b) numărul maxim de nave și capacitatea maximă;

(c) durata acestor activități de pescuit care nu poate depăși un an și care poate fi 

reînnoită o singură dată;

(d) procentul maxim din captura totală admisibilă de specii de adâncime care pot fi 

capturate în cadrul pescuitului experimental; și

(e) măsuri de atenuare care trebuie respectate în vederea protejării EMV.

(7) Pentru a asigura o colectare de date reprezentative care să fie adecvată pentru evaluarea și 

gestionarea stocurilor de pești de adâncime și a interacțiunilor cu EMV, orice autorizație de 

pescuit eliberată în conformitate cu alineatul (6) necesită prezența unor observatori 

științifici sau monitorizarea electronică la distanță a navei în cauză în primele 12 luni din 

durata autorizației de pescuit.

(8) Pe baza unei cereri și a informațiilor furnizate de statul membru în cauză, Comisia poate 

adapta, prin intermediul actelor de punere în aplicare, stabilirea zonei de pescuit de 

adâncime existente pentru a include locațiile activităților de pescuit desfășurate în temeiul 

unei autorizații de pescuit eliberate în conformitate cu alineatele (5) și (6) din prezentul 

articol.
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Articolul 9

Cerințe specifice privind protecția EMV

(1) Prezentul articol se aplică operațiunilor de pescuit cu unelte de fund sub o adâncime de 

400 de metri.

(2) În cazul în care, în cursul operațiunilor de pescuit, cantitatea de indicatori de EMV, astfel 

cum se definește în anexa III, care a fost capturată în cadrul operațiunii de pescuit 

respective depășește pragurile definite în anexa IV, se consideră că a avut loc o 

interacțiune cu un EMV. Nava de pescuit încetează imediat pescuitul în zona în cauză. 

Aceasta își reia operațiunile doar după ce a ajuns într-o zonă alternativă la cel puțin cinci 

mile marine de zona în care a avut loc interacțiunea.

(3) Nava de pescuit raportează imediat fiecare interacțiune cu EMV autorităților naționale 

competente, care informează fără întârziere Comisia.

(4) Statele membre utilizează cele mai bune informații științifice și tehnice disponibile, 

inclusiv informații biogeografice și informațiile menționate la alineatul (3), pentru a 

identifica locurile în care se știe că există sau este posibil să existe EMV. În plus, Comisia 

solicită unui organism științific consultativ competent să efectueze o evaluare anuală a 

zonelor în care se știe că există sau este posibil să existe EMV.

Evaluarea respectivă se efectuează în conformitate cu Orientările internaționale ale FAO 

din 2008 pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă, aplică abordarea 

precaută privind gestionarea pescuitului astfel cum este menționată la articolul 4 

alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și este pusă la dispoziția 

publicului.



11625/1/16 REV 1 20
RO

(5) În cazul în care, pe baza procedurii menționate la alineatul (4), au fost identificate zone 

unde se află sau este posibil să se afle EMV, statele membre și organismul științific 

consultativ competent informează Comisia din timp.

(6) Până la ... un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pe baza celor 

mai bune informații științifice și tehnice disponibile și pe baza evaluărilor și a 

identificărilor efectuate de statele membre și de organismul științific consultativ, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare în scopul stabilirii unei liste a zonelor în care se știe că 

există sau este posibil să existe EMV. Comisia revizuiește lista anual pe baza avizelor 

primite din partea Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit și, după caz, 

modifică lista prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia poate elimina o 

zonă de pe listă cu condiția de a stabili, pe baza unei evaluări a impactului și după 

consultarea organismului științific consultativ competent, că există suficiente dovezi care 

să indice că EMV nu sunt prezente, sau cu condiția adoptării unor măsuri adecvate de 

conservare și gestionare care să garanteze că se împiedică efecte negative semnificative 

asupra EMV din zona respectivă. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18.

(7) Pe baza celor mai bune informații științifice disponibile, Comisia poate revizui indicatorii 

de EMV și este împuternicită să modifice lista inclusă în anexa III prin intermediul unor 

acte delegate, în conformitate cu articolul 17.

(8) Se solicită noi evaluări ale impactului în cazul în care se produc schimbări semnificative 

ale tehnicilor utilizate pentru desfășurarea activităților de pescuit cu unelte de fund sau 

dacă apar noi informații științifice care indică prezența unor EMV într-o anumită zonă.
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(9) Pescuitul cu unelte de fund este interzis în toate zonele enumerate în conformitate cu 

alineatul (6).

Articolul 10

Aplicarea unor dispoziții de control specifice

Pescuitul și activitățile de pescuit care intră sub incidența prezentului regulament fac, de asemenea, 

obiectul dispozițiilor de la articolele 7, 17, 42, 43 și 45, articolul 84 alineatul (1) litera (a), 

articolul 95 alineatul (3), articolul 104 alineatul (1), articolul 105 alineatul (3) litera (c), 

articolul 107 alineatul (1), articolul 108 alineatul (1) și articolul 115 litera (c) din 

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, precum și anexa I la respectivul regulament, cu excepția cazului 

în care se prevede altfel în prezentul regulament.

Articolul 11

Porturile desemnate

(1) Statele membre desemnează porturile în care urmează să aibă loc orice debarcare sau 

transbordare de peste 100 kg de specii de adâncime sau orice amestec al acestora. 

Până la …60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele 

membre transmit Comisiei lista porturilor desemnate respective.

(2) Este interzisă debarcarea oricărei cantități mai mari de 100 kg de orice amestec de specii de 

adâncime în orice alt loc decât porturile care au fost desemnate de statele membre în 

temeiul alineatului (1).
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Articolul 12

Notificare prealabilă

Prin derogare de la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții tuturor navelor 

de pescuit ale Uniunii care intenționează să debarce 100 kg sau mai mult de specii de adâncime, 

indiferent de lungimea navelor respective, trebuie să notifice, cu cel puțin patru ore înainte de ora 

estimată a sosirii în port, intenția respectivă autorității competente a statului membru de pavilion. 

Comandantul sau orice altă persoană responsabilă pentru operarea navelor de 12 metri lungime sau 

mai mici informează autoritățile competente cu cel puțin o oră înainte de ora estimată de sosire în 

port.

Articolul 13

Consemnarea în jurnalul de bord a datelor privind apele adânci

(1) În cazul în care se aplică obligația de a ține un jurnal de bord, comandanții navelor de 

pescuit ale Uniunii care dețin o autorizație de pescuit în conformitate cu articolul 5 

alineatul (1) sau (3), atunci când desfășoară un métier de adâncime sau când pescuiesc la o 

adâncime mai mare de 400 de metri:

(a) trag o nouă linie în jurnalul de bord pe suport de hârtie după fiecare traulare; sau,

(b) dacă utilizează un sistem electronic de înregistrare și raportare, înregistrează o intrare 

separată după fiecare traulare.

(2) Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii înregistrează, de asemenea, în jurnalul de bord 

al navei orice cantități din speciile de adâncime enumerate în anexa I capturate, păstrate la 

bord, transbordate sau debarcate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), precum și 

orice cantități din indicatorii de EMV enumerați în anexa III care depășesc pragurile 

prevăzute în anexa IV, inclusiv greutatea și structura speciilor, și raportează cantitățile 

respective autorităților competente.
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Articolul 14

Retragerea autorizațiilor de pescuit

Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (4) și articolului 92 din Regulamentul (CE) 

nr. 1224/2009 și în conformitate cu articolul 90 alineatul (1) din regulamentul respectiv, 

autorizațiile de pescuit menționate la articolul 5 alineatele (1) și (3) din prezentul regulament sunt 

retrase pe perioadă de cel puțin două luni în oricare dintre următoarele situații:

(a) nerespectarea condițiilor stabilite în autorizația de pescuit referitoare la limitele privind 

utilizarea de unelte, la zonele de operare permise sau la limitele de capturi privind specia 

pentru care este permis pescuitul; sau

(b) nerespectarea cerinței de a lua la bord un observator științific sau de a permite eșantionarea 

în scopuri științifice a capturilor conform articolului 16 din prezentul regulament.

Articolul 15

Norme privind colectarea și raportarea datelor

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor mai specifice din prezentul regulament, se aplică 

Regulamentul (CE) nr. 199/2008.

(2) Atunci când colectează date privind métier-urile de adâncime în conformitate cu normele 

generale de colectare a datelor și cu nivelurile de precizie stabilite în programul multianual 

relevant al Uniunii pentru colectarea și gestionarea datelor biologice, tehnice, de mediu, 

sociale și economice, statele membre respectă cerințele specifice privind colectarea și 

raportarea datelor stabilite în anexa II pentru métier-ul de adâncime.
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(3) În toate autorizațiile de pescuit eliberate în conformitate cu articolul 5, statele membre 

includ condițiile necesare pentru a garanta că nava în cauză participă, în colaborare cu 

institutul științific relevant, la orice sistem de colectare a datelor a cărui sferă de aplicare 

include activitățile de pescuit pentru care se eliberează autorizații.

(4) Comandantul unei nave sau orice altă persoană care răspunde de operarea navei are 

obligația să ia la bord observatorul științific pe care statul membru l-a desemnat pentru 

nava sa, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din motive de securitate. 

Comandantul facilitează exercitarea sarcinilor observatorului științific.

(5) La cererea Comisiei, un stat membru prezintă rapoarte anuale care conțin date agregate 

privind numărul de nave care arborează pavilionul său și care sunt implicate în pescuitul de 

adâncime, zona lor de pescuit, tipul de unealtă, mărimea, numărul fiecărui tip de autorizații 

de pescuit eliberate, portul lor de origine, posibilitățile de pescuit de adâncime totale 

disponibile pentru navele sale și procentajul total de utilizare a acestor posibilități de 

pescuit. Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.
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Articolul 16

Prezența observatorilor

(1) Statele membre instituie un program al prezenței observatorilor pentru a asigura colectarea 

în timp util de date relevante și exacte cu privire la capturile și capturile accidentale de 

specii de adâncime și la interacțiunile cu EMV, precum și alte informații pertinente pentru 

punerea în aplicare eficace a prezentului regulament. Navele care utilizează traule de fund 

sau setci de fund și care dețin o autorizație de pescuit pentru specii de adâncime fac 

obiectul prezenței observatorilor într-un procent de cel puțin 20 %, cu excepția navelor 

care, din motive de securitate, nu sunt adecvate pentru a primi un observator. Toate 

celelalte nave care dețin o autorizație pentru capturarea de specii de adâncime fac obiectul 

prezenței observatorilor într-un procent de cel puțin 10 %, cu excepția navelor care, din 

motive de securitate, nu sunt adecvate pentru a primi un observator.

(2) În cazul în statul său membru i-a solicitat unui operator să primească un observator la 

bordul navei sale, absența unui observator din motive independente de voința operatorului 

nu împiedică nava respectivă să părăsească portul.

(3) Până la 1 ianuarie 2018, Comisia solicită un aviz științific, pe baza datelor colectate în 

temeiul prezentului regulament, care să evidențieze dacă prezența observatorilor prevăzută 

la alineatul (1) din prezentul articol este suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor de la 

articolul 1, în special pentru a preveni un impact negativ semnificativ asupra EMV în 

cadrul pescuitului de adâncime, și dacă aceasta ar trebui să fie adaptată pe baza unei 

metodologii actualizate de eșantionare. Comisia informează fără întârziere Parlamentul 

European și Consiliul cu privire la rezultatele avizului științific solicitat.
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(4) În cazul în care, pe baza avizului științific menționat la alineatul (3), Comisia consideră că 

procentajele prezenței observatorilor prevăzute la alineatul (1) ar trebui adaptate, aceasta 

poate, în regim de urgență, să prezinte o propunere pentru revizuirea procentajelor 

respective.

(5) Prin derogare de la articolul 2, articolul 16 se aplică mutatis mutandis pescuitului de specii 

de adâncime pentru navele care utilizează traule de fund sau setci de fund în zona de 

reglementare a NEAFC.

Articolul 17

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile stabilite în 

prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 alineatul (6) se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (6) poate fi revocată în orice 

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

delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua 

următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja 

în vigoare.
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(4) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat 

membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și 

Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (6) intră în vigoare doar dacă nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni 

de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de 

expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia ca 

nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 18

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de un Comitet pentru pescuit și acvacultură. Comitetul respectiv este 

un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

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

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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Articolul 19

Evaluare

(1) Până la …patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia, pe 

baza rapoartelor statelor membre și a avizului științific solicitate în acest sens, evaluează 

impactul măsurilor stabilite în prezentul regulament și determină măsura în care au fost 

realizate obiectivele menționate la articolul 1 literele (a) și (b).

(2) Evaluarea se axează în special pe tendințele privind următoarele subiecte:

(a) utilizarea tuturor tipurilor de unelte de pescuit care vizează specii de adâncime, cu un 

accent deosebit pe impactul asupra celor mai vulnerabile specii și a EMV;

(b) navele care au trecut la utilizarea unor unelte cu impact redus asupra fundului mării 

și progresele înregistrate în ceea ce privește prevenirea, reducerea la minimum și, pe 

cât posibil, eliminarea capturilor neintenționate;

(c) gama și domeniul operațiunilor desfășurate de navele care practică fiecare métier de 

adâncime;

(d) exhaustivitatea și fiabilitatea datelor pe care statele membre le furnizează 

organismelor științifice în scopul evaluării stocurilor sau Comisiei în cazul 

solicitărilor de date specifice;

(e) stocurile de specii de adâncime pentru care avizul științific s-a îmbunătățit;
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(f) eficacitatea măsurilor de însoțire în ceea ce privește eliminarea practicii de aruncare 

înapoi în mare a capturilor și reducerea capturilor din cele mai vulnerabile specii;

(g) calitatea evaluărilor impactului efectuate în temeiul articolului 8;

(h) numărul navelor și al porturilor Uniunii care sunt direct afectate de punerea în 

aplicare a prezentului regulament;

(i) eficacitatea măsurilor stabilite pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a 

stocurilor de pești de adâncime și pentru a preveni capturarea accidentală a speciilor 

nevizate, în special a celor mai vulnerabile specii;

(j) măsura în care EMV au fost protejate în mod eficace ca efect al restricționării 

activităților de pescuit autorizate la zonele de pescuit de adâncime existente, al 

regulii deplasării și/sau al altor măsuri;

(k) aplicarea limitării adâncimii la 800 de metri.

(3) Pe baza evaluării menționate la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia poate să facă 

propuneri de modificare a prezentului regulament, după caz. În special, în cazul în care 

această evaluare indică faptul că pescuitul cu unelte de fund nu respectă obiectivele 

prevăzute la articolul 1, Comisia poate prezenta o propunere de modificare a prezentului 

regulament în vederea asigurării faptului că autorizațiile de pescuit direcționat pentru 

navele care folosesc traule de fund sau setci de fund expiră sau sunt revocate și că toate 

măsurile necesare legate de uneltele de fund, inclusiv navele de pescuit cu paragate, sunt 

instituite pentru a asigura protecția celor mai vulnerabile specii și a EMV.
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Articolul 20

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1) Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 se abrogă.

(2) Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(3) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, articolele 3, 7 și 9 din 

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 continuă să se aplice navelor de pescuit ale Uniunii care 

desfășoară activități de pescuit în zona de reglementare a NEAFC.

(4) Permisele de pescuit speciale eliberate în conformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 2347/2002 rămân valabile pentru o perioadă maximă de un an de la …data intrării în 

vigoare a prezentului regulament].
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Articolul 21

Intrarea în vigoare

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 şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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ANEXA I

Specii de adâncime

Denumire științifică Denumire comună Cele mai vulnerabile (x)

Centrophorus spp. Sagri

Centroscyllium fabricii Câine-de-mare negru x

Centroscymnus coelolepis Rechin portughez x

Centroscymnus crepidater Rechin negru x

Dalatias licha Rechin focă x

Etmopterus princeps Marele rechin lanternă x

Apristuris spp. Apristuris spp.

Chlamydoselachus anguineus Rechin șopârlă

Deania calcea Câine de mare abisal

Galeus melastomus Rechin-pisică

Galeus murinus Galeus murinus

Hexanchus griseus Hexanchus griseus x

Etmopterus spinax Sagri negru
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Denumire științifică Denumire comună Cele mai vulnerabile (x)

Oxynotus paradoxus Somniosus microcephalus

Scymnodon ringens Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus Rechin de Groenlanda

Alepocephalidae Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus Alepocephalus rostratus

Aphanopus carbo Sabie neagră

Argentina silus Argentină mare

Beryx spp. Beryx

Chaceon (Geryon) affinis Crab roșu de mare adâncime

Chimaera monstrosa Himeră

Hydrolagus mirabilis Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica Rhinochimaera atlantica

Coryphaenoides rupestris Grenadier de piatră

Epigonus telescopus Epigonus telescopus x

Helicolenus dactilopterus Helicolenus dactilopterus

Hoplostethus atlanticus Pion portocaliu x
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Denumire științifică Denumire comună Cele mai vulnerabile (x)

Macrourus berglax Macrourus berglax

Molva dypterigia Mihalț-de-mare albastru

Mora moro Mora moro

Antimora rostrata Antimora albastră

Pagellus bogaraveo Pagel argintiu

Polyprion americanus Meru cenușiu

Reinhardtius hippoglossoides Halibut negru

Cataetyx laticeps

Hoplosthetus mediterraneus Pește pion mediteranean

Macrouridae, altele decât Coryphaenoides rupestris și 
Macrourus berglax

Grenadieri, alții decât grenadierii de piatră și Macrourus 
berglax

Nesiarchus nasutus Nesiarchus nasutus

Notocanthus chemnitzii Notocanthus chemnitzii

Raja fyllae Vulpe rotundă

Raja hyperborea Vulpe-de-mare arctică

Raja nidarosiensus Raja nidarosiensus
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Denumire științifică Denumire comună Cele mai vulnerabile (x)

Trachyscorpia cristulata Pește-scorpion

Lepidopus caudatus Pește-sabie argintiu

Lycodes esmarkii Lycodes esmarkii

Sebastes viviparus Sebastă de mare
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ANEXA II

Cerințe specifice privind colectarea și raportarea datelor menționate la articolul 15 alineatul (2)

1. Statele membre se asigură că datele colectate pentru o zonă care cuprinde atât apele 

Uniunii, cât și apele internaționale sunt defalcate astfel încât să se refere separat la apele 

Uniunii sau la apele internaționale.

2. În situațiile în care activitatea privind métier-ul de adâncime se suprapune cu activitatea 

privind un alt métier din aceeași zonă, colectarea datelor cu privire la prima activitate se 

efectuează separat față de colectarea datelor cu privire la a doua activitate.

3. Capturile aruncate înapoi în mare sunt eșantionate pentru toate métier-urile de adâncime. 

Strategia de eșantionare pentru debarcări și capturile aruncate înapoi în mare cuprinde toate 

speciile enumerate în anexa I, precum și speciile care aparțin ecosistemului de pe fundul 

mării, precum corali de adâncime, bureți și alte organisme aparținând aceluiași ecosistem.

4. Unui observator trimis la bord i se solicită să identifice și să documenteze greutatea 

oricăror corali duri, corali moi, bureți sau alte organisme aparținând aceluiași ecosistem 

aduse la bord de uneltele navei.
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5. În cazul în care planul multianual pentru colectarea datelor aplicabil necesită colectarea 

datelor cu privire la efortul de pescuit în funcție de orele de pescuit cu traule și de perioada 

de imersie pentru uneltele fixe, statele membre colectează și sunt pregătite să prezinte, 

alături de datele respective privind efortul de pescuit, următoarele date suplimentare:

(a) localizarea geografică a activităților de pescuit în cazul fiecărei traulări, prin 

intermediul datelor transmise de navă prin SMN către centrul de monitorizare a 

pescuitului;

(b) adâncimile de pescuit la care sunt utilizate uneltele în cazul în care nava face obiectul 

raportării prin intermediul jurnalului de bord electronic. Comandantul navei notifică 

adâncimea de pescuit în conformitate cu formatul de raportare standard.
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ANEXA III

SPECII INDICATORI DE EMV

Următoarea este o listă de tipuri de habitat EMV, cu taxonii cel mai probabil să se găsească în acele 

habitate care se consideră ca fiind indicatori de EMV.

Tip de habitat EMV Taxoni reprezentativi

1. Recif de corali de apă rece

a. Reciful cu Lophelia pertusa Lophelia pertusa
b. Reciful cu Solenosmilia variabilis Solenosmilia variabilis

2. Recif de corali

a. Recif pe substrat dur

i. Recifi cu corali negri și gorgonii pe substrat dur Anthothelidae
Chrysogorgiidae
Isididae, Keratoisidinae
Plexauridae
Acanthogorgiidae
Coralliidae
Paragorgiidae
Primnoidae
Schizopathidae

ii. Aflorimente cu colonii de scleractinieni Lophelia pertusa
Solenosmilia variabilis

iii. Aglomerări de scleractinieni nonrecifali Enallopsammia rostrata
Madrepora oculata
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Tip de habitat EMV Taxoni reprezentativi

b. Recifi coralieri pe substrat sedimentar

i. Recifi de corali negri și gorgonii pe substrat 
sedimentar

Chrysogorgiidae

ii. Câmpuri de corali-cupă Caryophylliidae
iii. Câmpuri de corali-conopidă Flabellidae

Nephtheidae

3. Aglomerări de spongieri de apă adâncă

a. Alte aglomerări de spongieri Geodiidae
Ancorinidae
Pachastrellidae

b. Recifi de spongieri pe substrat dur Axinellidae
Mycalidae
Polymastiidae
Tetillidae 

c. Comunități de spongieri sticloși Rossellidae
Pheronematidae
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Tip de habitat EMV Taxoni reprezentativi

4. Câmpuri de penatularii Anthoptilidae
Pennatulidae
Funiculinidae
Halipteridae
Kophobelemnidae
Protoptilidae
Umbellulidae
Vigulariidae

5. Comunități discontinue de anemone tubicole Cerianthidae

6. Comunități complementare de nisip și mâl Bourgetcrinidae
Antedontidae
Hyocrinidae
Xenophyophora
Syringamminidae

7. Comunități discontinue de briozoare
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ANEXA IV

O interacțiune cu un posibil EMV este definită după cum urmează:

(a) pentru tractarea unui traul și alte unele de pescuit în afara paragatelor: prezența unor 

indicatori de EMV de peste 30 kg de corali vii și/sau 400 kg de bureți vii ; şi

(b) pentru instalarea unui paragat: prezența unor indicatori de EMV pe 10 cârlige per 1 000 

segmente de cârlig sau per 1 200 m secțiune de paragat, luându-se în considerare valoarea 

mai scurtă.
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I. INTRODUCERE

1. La 19 iulie 2012, Comisia Europeană a înaintat Consiliului și Parlamentului European 

propunerea menționată în subiect.1 Obiectivul propunerii este de a actualiza regulamentul 

existent de stabilire a condițiilor specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime.2

2. În perioada ianuarie 2014 - noiembrie 2015, Grupul de lucru pentru politica internă și externă 

privind pescuitul a studiat în detaliu propunerea.

3. Parlamentul European a votat poziția sa în primă lectură la 10 decembrie 2013.3

4. După ce a examinat amendamentele Parlamentului în cadrul Grupului de lucru, ținând seama 

de asemenea de principiile noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP)4, președinția 

luxemburgheză a elaborat un text de compromis, astfel cum figurează în a treia coloană din 

documentul 5803/5/14, inclusiv actualizările tehnice prezentate în doc. 15306/15. Acest text a 

fost aprobat de Comitetul Reprezentanților Permanenți la 11 noiembrie 2015, iar pe această 

bază, Președinția a primit mandatul de a începe negocierile cu Parlamentul European.

5. După trilogul din 17 noiembrie 2015, care a avut loc în timpul președinției luxemburgheze, și 

alte triloguri care s-au desfășurat la 26 aprilie, 25 mai, 14 și 30 iunie 2016 care au avut loc în 

cursul președinției neerlandeze, s-a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul.

6. Printr-o scrisoare din 13 iulie 2016, președintele Comisiei pentru pescuit a Parlamentului 

European l-a informat pe președintele Coreper I că, în cazul în care Consiliul transmite formal 

Parlamentului European poziția sa astfel cum s-a convenit asupra sa, sub rezerva verificării 

textului de către experții juriști-lingviști, acesta va recomanda plenului să accepte fără 

amendamente poziția Consiliului în cadrul celei de a doua lecturi a Parlamentului.

1 A se vedea documentul 12801/12.
2 Regulamentul (CE) nr. 2347/2002.
3 A se vedea documentul 17452/2013.
4 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
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7. La 20 iulie 2016, Comitetul Reprezentanților Permanenți a confirmat textul final de 

compromis în vederea ajungerii la un acord.5

II. OBIECTIV

8. Scopul propunerii a fost de a actualiza și de a se concentra mai bine asupra elementelor 

fundamentale ale regulamentului existent (regimul autorizației de pescuit, colectarea datelor, 

monitorizarea efortului și controlul), simplificarea obligațiilor de raportare și completarea 

regimului cu măsuri de reducere a impactului pescuitului de adâncime asupra ecosistemului 

(conceptul de „amprentă a pescuitului” și eliminarea treptată a pescuitului cu traule de fund).

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

A. Considerații generale

9. Poziția Consiliului sprijină în mare măsură propunerea Comisiei privind modernizarea 

regimului autorizațiilor de pescuit, mai buna aliniere a anumitor dispoziții referitoare la 

colectarea și înregistrarea datelor la cadrul general de colectare a datelor, simplificarea 

raportării și revizuirea dispozițiilor în materie de control. Cu toate acestea, Consiliul a 

introdus elemente de flexibilitate pentru a reduce volumul de muncă administrativă și pentru a 

evita măsurile cu caracter disproporționat [a se vedea, de exemplu, articolul 5 alineatul (6), 

articolul 6 alineatul (2), articolele 10 și 12 și articolul 13 alineatul (2) din poziția Consiliului]. 

În plus, dispozițiile opționale ale propunerii privind gestionarea efortului de pescuit au fost 

eliminate de Consiliu, având în vedere noile principii de gestionare stabilite de reforma PCP, 

inclusiv introducerea obligației de debarcare.

5 A se vedea documentul 11141/16.
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10. În contextul reformei PCP care a intrat în vigoare abia la 1 ianuarie 2014, după ce Parlamentul 

European a votat poziția sa în primă lectură, Consiliul nu a putut fi de acord cu anumite 

amendamente propuse de Parlamentul European care vizau depășirea principiilor noii politici 

comune în domeniul pescuitului în cazul pescuitului de adâncime (de exemplu, 

amendamentele 36 și 37 privind gestionarea capacității de pescuit, amendamentele 65 și 66 

privind limitele de captură în situațiile în care datele sunt insuficiente, amendamentul 71 

privind obligația de debarcare pentru speciile de adâncime) sau a reformulat elemente PCP 

(de exemplu, amendamentul 119 privind sprijinul din partea Fondului european pentru pescuit 

și afaceri maritime).

11. În ceea ce privește modificările aduse propunerii Comisiei, Consiliul se bazează pe 

amendamente sugerate de Parlament cu privire la „amprenta pescuitului” (amendamentele 43 

și 55) și cu privire la desemnarea zonelor în care ecosistemele marine vulnerabile (EMV) apar 

sau riscă să apară (amendamentele 42 și 56). Propunerea Comisiei de a elimina treptat 

pescuitul cu traule de fund în zonele de pescuit de adâncime, pe care Parlamentul nu a 

acceptat-o ca atare (a se vedea amendamentul 62), a fost înlocuită în poziția Consiliului, pe 

baza convergenței dintre cele trei abordări diferite, printr-un pachet de dispoziții (fără pescuit 

cu traule de fund sub 800 de metri în apele UE și în zone din apele UE identificate pentru 

protecția ecosistemelor marine vulnerabile de adâncime; condiții stricte pentru pescuitul 

experimental în afara locurilor de pescuit stabilite („amprenta”), cu sancțiuni aferente în caz 

de nerespectare; prezența consolidată a observatorilor și cerințele de raportare privind speciile 

care indică probabilitatea ecosistemelor marine vulnerabile și o evaluare detaliată a impactului 

regulamentului după patru ani).
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B. Elemente specifice

12. De interes deosebit pentru cele trei instituții a fost prezența observatorilor la bordul navelor 

care pescuiesc specii de adâncime. În încercarea de a ajunge la un echilibru între interesul 

Parlamentului pentru sporirea rapidă a cunoștințelor științifice privind speciile de adâncime și 

impactul uneltelor și interesul Consiliului de a aplica parametri standard de acoperire și pentru 

a evita acordarea de prioritate unui tip de pescuit comparativ cu multe altele într-o situație 

caracterizată de insuficiența resurselor umane, s-a ajuns la un compromis cu privire la 

obligația navelor care utilizează traule de fund sau setci de fund pentru specii de adâncime de 

a face obiectul prezenței observatorilor într-un procent de cel puțin 20 % (articolul 16 din 

poziția Consiliului). Acest procent ar putea fi revizuit în cadrul procedurii de codecizie în 

urma unei evaluări științifice efectuate la solicitarea Comisiei.

13. În cursul contactelor cu Parlamentul și Comisia, aplicarea în spațiu a regulamentului a fost 

contestată. Mai exact, Parlamentul a susținut extinderea noului regim pentru intervenții ale 

navelor UE în apele internaționale din Atlanticul de Nord-Est, reglementate prin măsuri de 

Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC). Consiliul a contestat această 

abordare, fiind preocupat de existența unor norme divergente care s-ar aplica în aceeași zonă, 

cu privire la o abordare specifică în ceea ce privește gestionarea elaborată în cadrul NEAFC, 

și subliniind diferența în ceea ce privește practicile de pescuit. S-a putut ajunge la un 

compromis prin extinderea selectivă a normelor privind prezența observatorilor care să 

acopere navele UE care operează în apele NEAFC [articolul 16 alineatul (5) din poziția 

Consiliului], introducând astfel un standard în acest sens, care este mai mare decât cel aplicat 

în prezent la nivel internațional. În plus, Consiliul este de acord să continue să se aplice în 

cadrul operațiunilor din apele NEAFC dispozițiile Regulamentului inițial privind accesul în 

ceea ce privește porturile desemnate, obligația de informare și permisul de pescuit 

[articolul 20 alineatul (3) din poziția Consiliului].
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14. În cele din urmă, Consiliul a convenit în poziția sa asupra unui pachet de elemente de evaluare 

(articolul 19), care ar trebui să conducă la o revizuire detaliată a măsurilor noi și a celor 

existente cu privire la pertinența acestora pentru a realiza conservarea pe termen lung a 

stocurilor, un impact redus asupra ecosistemelor marine vulnerabile și îmbunătățirea 

cunoștințelor științifice.

IV. CONCLUZIE

15. Pentru stabilirea poziției sale, Consiliul a ținut seama pe deplin de propunerea Comisiei și de 

poziția Parlamentului European în primă lectură.
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1. La 19 iulie 2012, Comisia a transmis Consiliului propunerea menționată anterior1, în temeiul 

articolului 43 alineatul (2) din TFUE.

2. Comitetul Economic și Social European și-a exprimat avizul la 13 februarie 20132.

3. Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură la 10 decembrie 20133.

4. La 13 iulie 2016, președintele Comisiei pentru pescuit a Parlamentului European i-a trimis o 

scrisoare președintelui Coreper, declarând că Parlamentul European ar trebui, în a doua 

lectură, să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente (în urma revizuirii de 

către experții juriști-lingviști).

1 Documentul 12801/12.
2 JO C 133 din 9.5.2013, p. 41.
3 Documentul 17452/13.
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Ulterior, la 20 iulie 2016, Comitetul Reprezentanților Permanenți a aprobat un text de 

compromis, în urma contactelor informale dintre Consiliu și Parlamentul European.

5. Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să propună Consiliului:

- să adopte ca punct „A” pe ordinea de zi a unei reuniuni viitoare, poziția Consiliului în 

primă lectură astfel cum figurează în documentul 11625/16, precum și expunerea de 

motive, astfel cum figurează în documentul 11625/16 ADD 1, cu votul împotrivă al 

delegației spaniole;

- să decidă consemnarea în procesul-verbal al respectivei reuniuni a declarației care 

figurează în addendumul la prezenta notă.



12857/16 ADD 1 rp/RIG/ag 1
DRI RO

 

 
Cons iliul 
Uniunii Europene  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles , 10 octombrie  2016 
(OR. fr, es ) 
 
 
12857/16 
ADD 1 
 
 
 
CODEC 1376 
PECHE 351 

 

 

Dos ar interins tituțional: 
2012/0179 (COD)  

  

 

NOTĂ PUNCT „I/A” 
Sursă : Secre ta ria tul Genera l a l Cons iliului 
Des tina ta r: Comite tul Reprezentanților Permanenți / Cons iliul 
Subiect: Proiect de  regulament a l Parlamentului European ș i a l Cons iliului de  

s tabilire  a  unor condiții specifice  privind pescuitul s tocurilor de  specii de  
adâncime din Atlanticul de  Nord-Es t ș i a  unor dispoziții re fe ritoare  la  
pescuitul în ape le  inte rna ționa le  din zona  Atlanticului de  Nord-Es t ș i de  
abrogare  a  Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 (prima lectură) 
- Adoptarea  poziție i Cons iliului în prima lectură  ș i a  expunerii de  motive  a  
Cons iliului 
= decla ra ție  

 

Declarația Regatului Spaniei

Propunerea referitoare la accesul la specii de adâncime este de mare interes pentru Regatul Spaniei, 

care a urmărit îndeaproape în ultimii ani acest subiect și și-a manifestat angajamentul deplin, până 

la punctul de a accepta compromisuri pentru a se ajunge la un acord echilibrat, satisfăcător pentru 

toate părțile, precum limitarea activității de pescuit cu traule de fund la adâncimi mai mari de 800 

de metri în apele Uniunii Europene, un sistem propriu de sancțiuni sau de colectare a datelor, 

precum și un regim de autorizare care va duce la un volum de muncă administrativ disproporționat.
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Regatul Spaniei a fost flexibil, acceptând chiar, după cum am arătat, sisteme de gestionare 

redundante, dar s-a ajuns la o situație legată de prezența observatorilor cu care Regatul Spaniei nu 

poate fi de acord, pentru că impactul pe care îl presupune acest compromis ar crea probleme în ceea 

ce privește securitatea, costurile economice și operaționalitatea flotei, deoarece se are în vedere un 

procent de 20% de observatori prezenți pentru pescuitul direcționat, care nu este acoperit de 

mandatul acordat de Consiliu Președinției, acesta fiind de 15%.

Angajamentul pe care și l-a luat Regatul Spaniei de a proteja ecosistemele marine vulnerabile este 

lipsit de orice echivoc. Regatul Spaniei lucrează de ani de zile la cartografierea fundului mării 

pentru a obține, printre altele, o protecție mai bună și mai extinsă a ecosistemelor și a mediului. 

Investițiile de ordin uman și material au fost și sunt enorme, dar au fost întotdeauna văzute ca o 

investiție în sustenabilitate. Totuși, acest compromis presupune costuri disproporționate, nu respectă 

principiul proporționalității, iar valoarea sa adăugată nu este clară.

Având în vedere toate aceste motive, Regatul Spaniei votează împotriva acestei propuneri.
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2012/0179 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

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

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de 

specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul 

în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 

1. CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și către 

Consiliu 

[documentul COM(2012) 371 final – 2012/0179 COD]: 

19 iulie 2012 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: 13 februarie 2013 

Data poziției Parlamentului European în primă lectură: 10 decembrie 2013 

Data transmiterii propunerii modificate: 24 octombrie 2016 

Data adoptării poziției Consiliului: 18 octombrie 2016 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Pescuitul de adâncime din Atlanticul de Nord-Est este parțial dominat de flotele costiere 

tradiționale (Portugalia) și de marile traulere nomade (Franța, Spania). În total, acestea 

generează circa 1 % din debarcările provenite din Atlanticul de Nord-Est. Economia mai 

multor comunități pescărești depinde, într-o anumită măsură, de pescuitul de adâncime. 

Activitățile de pescuit se desfășoară în apele Uniunii și în apele internaționale reglementate 

prin acorduri în cadrul Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC). 

Stocurile de specii de adâncime sunt stocuri de pește capturate în apele din afara zonelor de 

pescuit principale de pe platourile continentale. Ele se află de-a lungul pantei continentale sau 

populează munții submarini. Pescuitul de adâncime este supus unei gestionări detaliate în 

funcție de posibilitățile de pescuit (captură totală admisibilă, efort de pescuit maxim) doar din 

anul 2003. Înainte de această dată, activitățile de pescuit erau în mare măsură nereglementate 

și prezentau, în parte, simptomele tipice ale problemei „cursei pescuitului”, fapt ce a condus la 

epuizarea stocurilor. 

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului
1
 a stabilit cerințele specifice de acces și 

condițiile asociate aplicabile pescuitului stocurilor de specii de adâncime. Cu timpul, aceste 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului de stabilire a cerințelor specifice de acces și a 

condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, 

p. 6). 
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măsuri s-au dovedit însă a nu fi suficient de restrictive și nu au mai putut asigura gestionarea 

sustenabilă a stocurilor. În plus, ele nu abordau chestiunea prevenirii efectelor nocive 

semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile. 

În 2007 și 2010, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluțiile 

61/105 și 64/72, care solicitau statelor și organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului să 

asigure protejarea ecosistemelor marine de adâncime vulnerabile de impactul distrugător al 

uneltelor de pescuit de fund, precum și exploatarea sustenabilă a stocurilor de pești de 

adâncime. 

Măsurile NEAFC referitoare la pescuitul de adâncime care au fost adoptate și transpuse în 

legislația Uniunii cuprind interzicerea setcilor, închiderea unor zone pentru a proteja 

habitatele bentonice care reprezintă principalele surse de biodiversitate (ecosisteme marine 

vulnerabile), limitarea efortului de pescuit anual total și cartografierea activității de pescuit 

existente, astfel încât noile activități de pescuit să fie condiționate de o evaluare prealabilă a 

impactului asupra mediului.  

Obiectivul general al propunerii este de a asigura într-o cât mai mare măsură exploatarea 

sustenabilă a stocurilor de specii de adâncime, reducând în același timp impactul acestor 

activități de pescuit asupra mediului, precum și de a îmbunătăți baza de informații utilizată în 

evaluările științifice. Atât timp cât datele și metoda nu ating nivelul necesar care să permită o 

gestionare bazată pe producția maximă durabilă, activitățile de pescuit trebuie să fie 

gestionate în conformitate cu principiul precauției în gestionarea pescuitului. 

În vederea reducerii impactului distrugător asupra ecosistemului marin, propunerea prevedea 

eliminarea treptată a utilizării traulelor de fund în cadrul acestei activități de pescuit, deoarece 

ele sunt extrem de dăunătoare pentru ecosistemele marine vulnerabile și prezintă niveluri 

ridicate de capturi nedorite de specii de adâncime. Restricțiile tranzitorii privind utilizarea 

setcilor de fund în activitățile de pescuit desfășurate la o adâncime mai mare de 600 de metri 

și la adâncimi cuprinse între 200 și 600 de metri ar trebui să fie însoțite de interdicția de a viza 

speciile de adâncime. 

Având în vedere că propunerea prevedea o eliminare treptată a uneltelor de fund, aceasta nu 

includea măsuri specifice vizând prevenirea efectelor semnificative asupra ecosistemelor 

marine vulnerabile (EMV) sau închiderea zonelor în care sunt prezente aceste ecosisteme. 

Propunerea avea totodată în vedere posibilitatea simplificării sistemului de gestionare a 

acestor stocuri care fac în prezent obiectul unui instrument dublu: limitări ale capturilor și 

limitări ale capacității/efortului. 

Ar trebui remarcat faptul că, de la prezentarea propunerii de către Comisie, cadrul juridic a 

evoluat: politica comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost reformată, iar noul „regulament 

de bază
2
” a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. 

3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI 

3.1. Observații generale privind poziția Consiliului: 

Poziția Consiliului reflectă acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul 

la 30 iunie 2016. Comisia sprijină acest acord.  

3.2. Amendamente ale Parlamentului European adoptate în primă lectură: 

                                                 
2 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).  
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În timpul negocierilor, Parlamentul European și-a revizuit poziția datorită modificărilor 

survenite la nivelul cadrului juridic și adoptării noii politici comune în domeniul pescuitului. 

Prin urmare, poziția în primă lectură a Parlamentului European, adoptată la 10 decembrie 

2013, a fost considerată ca fiind mai puțin relevantă pentru negocieri. 

3.3. Dispoziții introduse de Consiliu și poziția Comisiei în acest sens: 

Parlamentul European și Consiliul au fost în defavoarea propunerii de eliminare treptată a 

uneltelor de fund vizând pescuitul de specii de adâncime. Cu toate acestea, ele au convenit 

asupra unor măsuri de înlocuire a acestor unelte, precum și asupra altor măsuri de conservare 

destinate protejării ecosistemelor marine vulnerabile. Prin urmare, textul a fost modificat în 

mod semnificativ, astfel încât să se prevadă următoarele măsuri reflectate în acordul politic: 

 Introducerea a două tipuri de autorizații de pescuit: autorizații de pescuit direcționat 

pentru navele care debarcă peste 8 % specii de adâncime în fiecare campanie de 

pescuit și cel puțin 10 tone în anul calendaristic în cauză; și autorizații de pescuit 

privind capturile accidentale, pentru navele care înregistrează capturi accidentale de 

specii de adâncime. Navele care înregistrează capturi accidentale beneficiază de o 

flexibilitate de 15 % pentru cantități mai mari de 10 tone; 

 Limitarea capacității de pescuit în funcție de capacitatea navelor care au debarcat 

peste 10 tone de specii de adâncime în perioada 2009-2011; 

 Limitarea pescuitului de adâncime direcționat la zona în care acesta a fost practicat în 

perioada 2009-2011, adică înainte de prezentarea propunerii Comisiei (zona-

amprentă);  

 Activitățile de pescuit experimental în afara zonei-amprentă vor face obiectul unei 

evaluări a impactului. Comisia va stabili condițiile aplicabile respectivelor activități 

de pescuit prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Durata pescuitului 

experimental va fi limitată la maximum un an, putând fi reînnoită o singură dată; 

 Obligația navelor de a raporta semnalarea de ecosisteme marine vulnerabile aflate la 

o adâncime de peste 400 m și de a trece la o altă zonă, situată la cel puțin 5 mile 

marine de zona de semnalare; 

 Interzicerea pescuitului de adâncime cu traule de fund, la adâncimi mai mari de 800 

de metri de la suprafața apei; 

 Închiderea zonelor cu ecosisteme marine vulnerabile pentru pescuitul de adâncime cu 

unelte de fund, pe baza evaluării impactului și a semnalărilor raportate. Aceasta va fi 

pusă în practică de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare 

bazate pe avize științifice; 

 Aplicarea unor dispoziții de control mai stricte, cum ar fi restricțiile privind 

transbordarea, raportarea în timp real cu privire la utilizarea cotelor, monitorizarea 

mai atentă a capturilor raportate eronat, programe specifice de control și de inspecție, 

un factor de multiplicare mai mare pentru pescuitul excesiv, posibilitatea adoptării de 

către Comisie a unor măsuri de urgență etc.; 

 Obligația de a debarca numai în porturi desemnate cantitățile care depășesc 100 kg 

de specii de adâncime și cerința de a notifica intenția de debarcare cu cel puțin 4 ore 

în avans, iar pentru navele de maximum 12 m, cu cel puțin o oră în avans; 

 Retragerea autorizațiilor de pescuit pentru o perioadă de cel puțin două luni în caz de 

nerespectare a condițiilor stabilite în autorizația de pescuit referitor la utilizarea 
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uneltelor, zonele de operare și limitele de captură, precum și în caz de neluare a unui 

observator la bord; 

 Dispoziții mai specifice privind colectarea datelor și acoperirea de către observatori a 

cel puțin 20 % din navele care utilizează traule de fund sau setci de fund, și a 10 % 

din celelalte nave. Acoperirea ar putea fi adaptată prin codecizie, pe baza avizelor 

științifice; 

 Măsurile de mai sus vizează apele UE și anumite zone CECAF în care pescuiesc 

nave din UE. În zona NEAFC, vor continua să se aplice dispozițiile actuale privind 

permisul de pescuit, porturile desemnate și colectarea datelor. Creșterea până la 20 % 

a acoperirii furnizate de observatori se va aplica și în zona NEAFC; 

 Evaluarea impactului măsurilor la patru ani de la intrarea în vigoare a 

regulamentului, pentru a stabili gradul de realizare a obiectivelor. 

Textul de compromis se îndepărtează în mod semnificativ de propunerea inițială prezentată de 

Comisie în 2012, însă el se aliniază noilor norme stabilite în noul regulament de bază, prevede 

un număr suficient de măsuri înlocuitoare în ceea ce privește eliminarea treptată a uneltelor de 

fund, asigură condiții pentru prevenirea apariției unor efecte nocive semnificative asupra 

ecosistemelor marine vulnerabile și stabilește condiții mai bune pentru îmbunătățirea 

colectării de date. Comisia poate accepta toate modificările. 

4. CONCLUZIE 

Serviciile juridice și juriștii-lingviști din cadrul Parlamentului European și al Consiliului au 

fost abilitați să efectueze toate ajustările pertinente ale textului. Documentul care a rezultat 

reprezintă, prin urmare, acordul politic la care au ajuns colegiuitorii la data de 30 iunie 2016. 
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