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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Pescuitul cu setci în derivă este legat de mortalitatea accidentală ridicată a unor specii 

protejate cum ar fi mamiferele marine, țestoasele marine și păsările marine. Cadrul legislativ 

curent al UE interzice pescuitul cu setci în derivă mai lungi de 2,5 km și păstrarea la bord sau 

folosirea oricăror setci în derivă, indiferent de dimensiunea acestora, atunci când se 

intenționează folosirea lor pentru capturarea de specii neautorizate. Este interzisă păstrarea la 

bord sau utilizarea oricărui tip de setcă în derivă în Marea Baltică, precum și în strâmtorile 

Belts și Sound. Totuși, cadrul legislativ actual conține mai multe lacune care împiedică 

punerea sa în execuție și facilitează folosirea ilegală a setcilor în derivă. Trebuie salutată 

propunerea Comisiei de a acoperi aceste lacune. 

Totuși, este disproporționată introducerea unei interdicții totale a pescuitului cu setci în derivă 

de mici dimensiuni, așa cum propune Comisia, fără a permite excepții. O astfel de interzicere 

completă ar putea avea efecte negative asupra unor comunități locale de coastă și ar putea să 

interzică în mod nejustificat activități sustenabile de pescuit artizanal cu setci în derivă. Din 

cauza lipsei de date științifice, încă nu este posibil să se pună în cifre acest tip de efecte socio-

economice sau să se analizeze impactul activităților de pescuit artizanal cu setci în derivă 

asupra speciilor protejate. Încă nu sunt disponibile informații științifice cu privire la 

activitățile de pescuit artizanal cu setci în derivă (în ceea ce privește capturile accidentale, 

capturile aruncate înapoi în mare, efortul în spațiu). Prin urmare, se sugerează să se permită 

statelor membre să introducă o derogare de la interdicția totală și să permită continuarea 

anumitor activități curente de pescuit cu setci în derivă pentru o anumită perioadă de timp, în 

timp ce statele membre colectează date cu privire la aceste activități. După această perioadă, 

ar trebui să se permită continuarea activităților curente de pescuit cu setci în derivă doar în 

cazul în care sunt autorizate de Comisie, iar Comisia ar trebui să autorizeze o activitate de 

pescuit cu setci în derivă doar în cazul în care este convinsă că nu are efecte dăunătoare 

asupra speciilor protejate și neautorizate. 

Chiar dacă în general lipsesc date științifice cu privire la impactul activităților de pescuit cu 

setci în derivă de mici dimensiuni, există surse bine documentate cu privire la impactul 

deosebit de dăunător al utilizării setcilor în derivă cu ochiuri de mari dimensiuni asupra 

speciilor protejate, în special a cetaceelor, în Marea Mediterană („ferrettara”) (a se vedea, de 

exemplu, Di Natale et al., „O revizuire a capturilor cu setci în derivă de către flota italiană: 

defalcarea pe specii, date ale observatorilor și distribuția de-a lungul plasei.” A treia 

consultare a experților în domeniul stocurilor de pești pelagici mari în Marea Mediterană, 

Fuengilora, Spania, 1994. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). Prin urmare, este 

necesar și proporțional să se introducă o interdicție completă, fără excepție, cu privire la 

„ferrettara” în Marea Mediterană. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente: 

 



 

PE539.866v03-00 4/21 AD\1048126RO.doc 

RO 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Prinderea și uciderea accidentală a 

speciilor protejate, în special a cetaceelor, 

ar trebui abordate într-o manieră mai 

cuprinzătoare, la nivelul tuturor 

activităților de pescuit și tipurilor de 

unelte, având în vedere nivelul strict de 

protecție care le este asigurat în temeiul 

Directivei 92/43/CEE a Consiliului1a, 

nivelul lor ridicat de vulnerabilitate și 

obligativitatea atingerii unei stări 

ecologice bune până în 2020. În acest 

scop, Comisia ar trebui să propună un 

cadru legislativ global pentru asigurarea 

protecției eficiente a cetaceelor.  

 _______________ 

 1a Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 

21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică (JO L 206, 

22.7.1992, p. 7). 

 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Actualul cadru legislativ al Uniunii 

privind setcile în derivă a demonstrat 

slăbiciuni și lacune în sensul în care 

normele s-au dovedit a fi ușor de eludat și 

ineficace în ceea ce privește abordarea 

preocupărilor legate de conservare asociate 

cu această unealtă de pescuit. 

(10) Actualul cadru legislativ al Uniunii 

privind setcile în derivă a demonstrat 

slăbiciuni și lacune în sensul în care 

normele s-au dovedit a fi ușor de eludat și 

ineficace în ceea ce privește abordarea 

preocupărilor legate de conservare asociate 

cu această unealtă de pescuit. Toate 

lacunele existente ar trebui eliminate 

pentru a se asigura că nu se practică nicio 

formă de pescuit cu setci în derivă pentru 
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capturarea de specii mari migratoare. 

 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) O interdicție totală a pescuitului cu 

setci în derivă de mici dimensiuni ar putea 

avea consecințe socioeconomice negative 

pronunțate asupra comunităților locale de 

coastă și asupra pescuitului artizanal 

durabil cu setci în derivă care se 

efectuează conform vechilor tradiții și 

tehnici de pescuit. Din cauza lipsei de date 

științifice, încă nu este posibil să se pună 

în cifre acest tip de efecte socioeconomice 

sau să se analizeze impactul activităților 

de pescuit cu setci în derivă de mici 

dimensiuni asupra speciilor protejate. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15b) Pentru a se reglementa în mod 

coerent pescuitul cu setci în derivă de mici 

dimensiuni, ar trebui să fie luate în 

considerare toate caracteristicile 

regionale și activitățile artizanale de 

coastă specifice din interiorul Uniunii 

Europene. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Având în vedere motivele menționate 

mai sus și pentru a aborda în mod 

corespunzător preocupările legate de 

conservare pe care această unealtă de 

pescuit continuă să le provoace, precum și 

pentru a realiza obiectivele de mediu și de 

aplicare a legislației în mod eficient și 

eficace, având grijă în același timp ca 

impactul socio-economic să fie minim, 
este necesar să se introducă o interdicție 

totală de a deține la bord sau de a utiliza 

orice tip de setci în derivă în toate apele 

Uniunii, aplicabilă tuturor navelor 

Uniunii, fie că pescuiesc în apele Uniunii, 

fie în afara acestora, precum și navelor 

din afara Uniunii în apele Uniunii. 

(16) S-a dovedit că folosirea setcilor în 

derivă cu ochiuri de mari dimensiuni în 

Marea Mediterană are efecte negative 

importante asupra speciilor protejate, în 

special a cetaceelor. Prin urmare, este 

necesar să se introducă o interdicție totală 

de a deține la bord sau de a utiliza setci în 

derivă cu o dimensiune a ochiurilor mai 

mare de 50 mm în Marea Mediterană. 

Statele membre ar trebui să colecteze date 

privind activitățile de pescuit cu setci în 

derivă care mai sunt desfășurate, cu 

scopul de a-i permite Comisiei să evalueze 

impactul ecologic și socio-economic al 

respectivelor activități. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Pentru a se ține seama de noi 

informații legate de impactul ecologic și 

socio-economic al activităților de pescuit 

cu setci în derivă care mai sunt 

desfășurate, Comisiei ar trebui să i se 

delege competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene în 

ceea ce privește interzicerea deținerii la 

bord sau a utilizării anumitor tipuri de 

setci în derivă. Este deosebit de important 

ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți. 

Atunci când pregătește și elaborează acte 

delegate, Comisia ar trebui să asigure o 

transmitere simultană, în timp util și 

adecvată a documentelor relevante către 

Parlamentul European și Consiliu. 
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Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Din motive de claritate a legislației 

Uniunii, este, de asemenea, necesar să se 

elimine toate celelalte dispoziții referitoare 

la setci în derivă, prin modificarea 

Regulamentelor (CE) nr. 850/98 al 

Consiliului, (CE) nr. 812/2004, (CE) 

nr. 2187/2005 și (CE) nr. 1967/2006 al 

Consiliului, și abrogarea Regulamentului 

(CE) nr. 894/97. 

(17) Din motive de claritate a legislației 

Uniunii, este, de asemenea, necesar să se 

elimine toate dispozițiile care nu mai sunt 

de actualitate referitoare la setci în derivă 

din Regulamentele (CE) nr. 894/97, (CE) 

nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale 

Consiliului. 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Navele care desfășoară activități de 

pescuit cu setci în derivă de mici 

dimensiuni pot avea nevoie de un anumit 

timp pentru a se adapta la noua situație și 

necesită o perioadă de retragere treptată. 

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 

ianuarie 2015. 

(18) Navele care desfășoară activități de 

pescuit cu setci în derivă de mici 

dimensiuni pot avea nevoie de un anumit 

timp pentru a se adapta la noua situație și 

necesită o perioadă de retragere treptată. 

Interzicerea setcilor în derivă cu o 

dimensiune a ochiurilor mai mare de 50 

mm în Marea Mediterană ar trebui, prin 

urmare, să se aplice începând de la 1 

ianuarie 2016. 

 

 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Noua situație ar putea avea efecte 

socioeconomice negative, care nu pot fi 

evaluate încă cu precizie în lipsa unor 

date științifice, asupra comunităților 

locale de coastă. Ar trebui totuși să se 

prevadă alocarea unei mari părți din 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime pentru sprijinirea tranziției 

pescarilor către noi unelte de pescuit mai 

selective și durabile. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) Orice interdicție asupra utilizării 

setcilor în derivă ar trebui să țină seama 

în totalitate de rolul sporit al consiliilor 

consultative regionale și ar trebui să fie 

susținută de o evaluare a impactului 

completă și exactă, însoțită de date 

robuste care să demonstreze cu precizie 

dacă utilizarea setcilor în derivă continuă 

să reprezinte o problemă de mediu 

semnificativă. Până în prezent, o astfel de 

evaluare de impact cuprinzătoare nu a 

fost încă efectuată. Ca urmare, 

introducerea unei interdicții universale în 

ceea ce privește activitățile de pescuit cu 

setci în derivă în toate apele UE ar fi în 

contradicție evidentă cu angajamentul 

Comisiei afirmat anterior de a promova o 

agendă a regionalizării și subsidiarității. 
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 1 eliminat 

Domeniul de aplicare  

Prezentul regulament se aplică tuturor 

activităților de pescuit din cadrul politicii 

comune în domeniul pescuitului, astfel 

cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

 

Justificare 

Este de preferat să se consolideze normele privind pescuitul cu setci în derivă în legislația 

actuală, și nu să se introducă un nou act legislativ. Prin urmare, articolele din propunerea 

COM care nu modifică legislația existentă ar trebui eliminate. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 2 eliminat 

Definiție  

(1) În sensul prezentului regulament, se 

aplică definițiile prevăzute la articolul 4 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013. 

 

(2) În plus, „setcă în derivă” înseamnă 

orice plasă alcătuită din unul sau mai 

mulți pereți de plasă prinși împreună în 

paralel de un odgon (sau mai multe 

odgoane), menținută la suprafața apei sau 

la o anumită adâncime cu ajutorul unor 

dispozitive plutitoare, care plutește liber, 

purtată de curenți sau atașată de o navă. 

Plasa poate fi echipată cu dispozitive 

destinate stabilizării sau limitării derivei 

acesteia, cum ar fi o ancoră plutitoare sau 
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o ancoră pe fund atașată la un singur 

capăt al plasei. 

Justificare 

Este de preferat să se consolideze normele privind pescuitul cu setci în derivă în legislația 

actuală, și nu să se introducă un nou act legislativ. Prin urmare, articolele din propunerea 

COM care nu modifică legislația existentă ar trebui eliminate. Definiția îmbunătățită 

sugerată de Comisie ar trebui inclusă în legislația existentă [a se vedea modificările de la 

articolul 2a (nou), articolul 4 alineatul (2a) și articolul 4 alineatul (3) litera (a)]. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a – partea introductivă și punctul 1 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 894/97 

Articolul 11 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 Articolul 2a 

 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 

894/97 

 Regulamentul (CE) nr. 894/97 se 

modifică după cum urmează: 

 1. Articolul 11 alineatul (1) se înlocuiește 

cu următorul text: 

(1) „Setcă în derivă” înseamnă orice plasă 

de pescuit cu ochiuri, menținută pe 

suprafața apei sau la o anumită adâncime 

cu ajutorul unor dispozitive plutitoare, care 

plutește liber, purtată de curenți sau atașată 

de o navă. Plasa poate fi echipată cu 

dispozitive destinate stabilizării sau 

limitării derivei acesteia. 

„(1) „Setcă în derivă” înseamnă orice plasă 

alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 

plasă prinși împreună în paralel de un 

odgon (sau mai multe odgoane), 

menținută la suprafața apei sau la o 

anumită adâncime cu ajutorul unor 

dispozitive plutitoare, care plutește liber, 

purtată de curenți sau atașată de o navă. 

Plasa poate fi echipată cu dispozitive 

destinate stabilizării sau limitării derivei 

acesteia, cum ar fi o ancoră plutitoare sau 

o ancoră pe fund atașată la un singur 

capăt al plasei.” 

Justificare 

Definiția sugerată de Comisie elimină anumite lacune; prin urmare, ar trebui integrată în 

legislația existentă. 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a – punctul 2 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 894/97 

Articolul 11 a 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2. Articolul 11a se înlocuiește cu 

următorul text: 

(1) De la 1 ianuarie 2002, nici o navă nu 

poate să rețină la bord sau să utilizeze 

pentru pescuit una sau mai multe plase de 

suprafață destinate capturării speciilor 

enumerate în anexa VIII. 

„(1) Nicio navă nu poate să rețină la bord 

sau să utilizeze pentru pescuit una sau mai 

multe plase de suprafață destinate 

capturării speciilor enumerate în 

anexa VIII. 

(2) De la 1 ianuarie 2002, este interzis să 

se descarce speciile enumerate în anexa 

VIII care au fost capturate cu plase de 

suprafață. 

(2) Este interzis să se descarce speciile 

enumerate în anexa VIII care au fost 

capturate cu plase de suprafață. 

(3) Până la 31 decembrie 2001, o navă 

poate să rețină la bord sau să utilizeze 

pentru pescuit una sau mai multe plase de 

suprafață menționate la alineatul (1) după 

primirea autorizației din partea 

autorităților competente din statele 

membre de pavilion. În 1998, numărul 

maxim de nave care pot fi autorizate de 

către un stat membru să rețină la bord 

sau să utilizeze pentru pescuit una sau 

mai multe plase de suprafață nu depășește 

60 % din navele de pescuit care au utilizat 

una sau mai multe plase de suprafață în 

perioada 1995-1997. 

(3) De la 1 ianuarie 2016, nicio navă din 

Marea Mediterană nu poate păstra la bord 

sau folosi pentru pescuit setci în derivă cu 

dimensiunea ochiului de plasă mai mare 

de 50 mm. 

(4) Statele membre aduc la cunoștința 

Comisiei pentru fiecare specie țintă până 

la data de 30 aprilie a fiecărui an lista 

navelor autorizate să desfășoare 

activitatea de pescuit utilizând plasele de 

suprafață menționate la alineatul (3); 

pentru 1998, informațiile sunt trimise 

până 31 iulie 1998. 

(4) De la 1 iunie 2015, pescuitul în Marea 

Mediterană cu setci în derivă cunoscute 

în italiană sub denumirea „ferrettara” 

este permis numai dacă se efectuează 

conform următoarelor criterii: 

 – cu setci în derivă cu dimensiunea 

ochiului de plasă mai mică de 50 mm; 

 – cu setci în derivă cu lungimea mai mică 
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de 400 m; 

 – cu ambarcațiuni cu lungimea mai mică 

de 7 m; 

 – dacă activitatea de pescuit se desfășoară 

la cel mult 3 mile de coastă; precum și 

 – pentru o perioadă maximă de utilizare 

de șase luni pe an.” 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a – punctul 3 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 894/97 

Articolul 11 aa 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 3. Se introduc următoarele articole: 

 „Articolul 11aa 

 Începând de la 1 iunie 2015, nicio navă 

care deține la bord setci în derivă nu 

poate, în același timp, să dețină la bord 

alte tipuri de unelte de pescuit. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a – punctul 3 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 894/97 

Articolul 11 ab 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11ab 

 (1) Până la 31 mai 2017, statele membre 

comunică Comisiei următoarele 

informații: 

 – un inventar al tipurilor de setci în derivă 

utilizate și o definiție a acestor tipuri; 

 – perioada din fiecare an în care se 

folosesc setci în derivă; 
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 – o listă a navelor de pescuit care folosesc 

setci în derivă; 

 – un studiu cuprinzător privind pescuitul 

cu setci în derivă în statul membru 

respectiv, care acoperă cel puțin cei trei 

ani precedenți și cuprind, cel puțin, 

informații privind speciile vizate, capturile 

accidentale, capturile aruncate înapoi în 

mare, zona acoperită și perioada de timp; 

 – un studiu cuprinzător privind impactul 

curent al folosirii setcilor în derivă asupra 

mediului marin și a resurselor biologice 

marine, inclusiv a speciilor vizate și a 

speciilor capturate accidental, a speciilor 

protejate în temeiul legislației Uniunii și a 

speciilor neautorizate enumerate în anexa 

VIII; 

 – un studiu socio-economic privind 

impactul pe care l-ar avea asupra 

comunităților locale interzicerea fiecărui 

tip de setcă în derivă care ar urma să fie 

permisă. 

 (2) Până la 31 mai 2018, Comisia, ținând 

seama de informațiile transmise de statele 

membre, prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport 

referitor la impactul ecologic și socio-

economic al activităților de pescuit cu 

setci în derivă care mai sunt desfășurate. 

 Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 11ac 

prin care să interzică deținerea la bord 

sau utilizarea anumitor tipuri de setci în 

derivă în cazul în care este convinsă că 

respectivul tip de setcă în derivă are un 

efect dăunător asupra speciilor protejate 

și neautorizate. 

 În urma adoptării unui act delegat care 

interzice deținerea la bord sau utilizarea 

anumitor tipuri de setci în derivă, statele 

membre iau, atunci când este cazul, 

măsuri pentru a diminua eventualele 

efecte socio-economice negative asupra 

comunităților de coastă. 
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 (3) Statele membre în cauză prezintă un 

plan de alocare a resurselor din Fondul 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime pentru sprijinirea tranziției 

pescarilor de la pescuitul cu setci în 

derivă către noi unelte de pescuit mai 

selective și durabile, ținând cont de 

studiile socio-economice privind impactul 

asupra comunităților locale al interdicției 

fiecărui tip de setcă în derivă. Planul 

trebuie să devină operațional cât mai 

rapid posibil, pentru a permite înlocuirea 

setcilor în derivă în cauză înainte ca 

interdicția să intre în vigoare. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 a – punctul 3 (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 894/97 

Articolul 11 ac 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11ac 

 (1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 11ab se conferă 

Comisiei pe o perioadă de patru ani de la 

1 ianuarie 2018. Comisia prezintă un 

raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de 

încheierea perioadei de patru ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 11ab poate fi revocată oricând 

de Parlamentul European sau de 
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Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 11ab intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European 

și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 

în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea 

expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 3 eliminat 

Interzicerea setcilor în derivă  

Se interzice:   

(a) capturarea oricărei resurse biologice 

marine cu setci în derivă; precum și 

 

(b) păstrarea oricărui tip de setci în derivă 

la bordul navelor de pescuit. 
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Justificare 

Este de preferat să se consolideze normele privind pescuitul cu setci în derivă în legislația 

actuală, și nu să se introducă un nou act legislativ. Prin urmare, articolele din propunerea 

COM care nu modifică legislația existentă ar trebui eliminate. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La articolul 20 din Regulamentul (CE) 

nr. 850/98, se elimină alineatul (3). 

eliminat 

Justificare 

Articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 850/98 autorizează pescuitul cu setci în 

derivă în cazul heringului în anumite părți ale coastei de est a Irlandei și a Irlandei de Nord 

în anumite condiții, activitate care este considerată sustenabilă și care, prin urmare, ar trebui 

să continue să fie autorizată. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 

Articolul 1 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) Articolul 1a se elimină; (a) Articolul 1a se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „setcă în derivă” înseamnă orice plasă 

alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 

plasă prinși împreună în paralel de un 

odgon (sau mai multe odgoane), 

menținută la suprafața apei sau la o 

anumită adâncime cu ajutorul unor 

dispozitive plutitoare, care plutește liber, 

purtată de curenți sau atașată de o navă. 

Aceasta poate fi echipată cu dispozitive 

destinate stabilizării plasei sau limitării 
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derivei acesteia, cum ar fi o ancoră 

plutitoare sau o ancoră pe fund atașată la 

un singur capăt al plasei.” 

Justificare 

Statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a permite activitățile de pescuit cu setci în 

derivă de mici dimensiuni în anumite condiții strict definite. Prin urmare, dispozițiile 

existente din Regulamentul (CE) nr. 812/2004 privind activitățile de pescuit cu setci în derivă 

de mici dimensiuni trebuie să fie menținute. Noua definiție a „setcii în derivă” propusă de 

Comisie elimină lacunele existente și, prin urmare, ar trebui integrată în Regulamentul (CE) 

nr. 812/2004. Totuși, în anexa I, punctul A litera (b) și punctul E litera (b) privesc activități 

de pescuit cu setci în derivă în Marea Baltică; prin urmare, sunt depășite și ar trebui 

eliminate. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c 

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 

Anexa III – punctul D 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) La anexa III, se elimină punctul D. eliminat 

Justificare 

Statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a permite activitățile de pescuit cu setci în 

derivă de mici dimensiuni în anumite condiții strict definite. Prin urmare, dispozițiile 

existente privind activitățile de pescuit cu setci în derivă de mici dimensiuni trebuie să fie 

menținute. Anexa III punctul D din regulamentul (CE) nr. 812/2004 prevede ca pescuitul cu 

setci în derivă să fie monitorizat în anumite părți ale Oceanului Atlantic pentru capturile 

accidentale de cetacee. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 

Articolul 2 – litera o, articolul 9 și articolul 10  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Articolul 2 litera (o), articolul 9 și 

articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 

(3) Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 se 

modifică după cum urmează:  
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2187/2005 se elimină. 

 (a) Articolul 2 litera (o) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(o) „setcă în derivă” înseamnă orice 

plasă alcătuită din unul sau mai mulți 

pereți de plasă prinși împreună în paralel 

de un odgon (sau mai multe odgoane), 

menținută la suprafața apei sau la o 

anumită adâncime cu ajutorul unor 

dispozitive plutitoare, care plutește liber, 

purtată de curenți sau atașată de o navă. 

Aceasta poate fi echipată cu dispozitive 

destinate stabilizării plasei sau limitării 

derivei acesteia, cum ar fi o ancoră 

plutitoare sau o ancoră pe fund atașată la 

un singur capăt al plasei.”; 

 (b) Articolul 9 se înlocuiește cu următorul 

text: 

 „Articolul 9 

 Interzicerea pescuitului cu setci în derivă 

 Se interzice păstrarea la bord a setcilor în 

derivă sau utilizarea acestora pentru 

pescuit.”; 

 (c) Articolul 10 se elimină. 

Justificare 

Interzicerea totală a pescuitului cu setci în derivă în Marea Baltică, în strâmtorile Belts și 

Sound, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 2187/2005, ar trebui menținută. Definiția „setcii 

în derivă” propusă de Comisie elimină lacunele existente; prin urmare, ar trebui integrată în 

Regulamentul (CE) nr. 2187/2005. Dispozițiile referitoare la introducerea unor derogări 

temporare de la interzicerea pescuitului cu setci în derivă în 2006 și 2007 sunt depășite și ar 

trebui eliminate. 
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Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 

Anexa II – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În anexa II litera (a) la Regulamentul 

(CE) nr. 1967/2006, cuvintele „și a 

setcilor în derivă” se elimină. 

eliminat 

Justificare 

Statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a permite activitățile de pescuit cu setci în 

derivă de mici dimensiuni în anumite condiții strict definite. Prin urmare, dispozițiile 

existente privind activitățile de pescuit cu setci în derivă de mici dimensiuni trebuie să fie 

menținute. Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 instituie cerințe legate de 

caracteristicile uneltelor de pescuit din Marea Mediterană. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 eliminat 

Abrogare  

Regulamentul (CE) nr. 894/97 se abrogă.  

Justificare 

Este de preferat să se consolideze normele privind pescuitul cu setci în derivă în 

Regulamentul (CE) nr. 894/97, și nu să se introducă un nou act legislativ. 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 

ianuarie 2015. 

Prezentul regulament intră în vigoare la 

…*. 
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 ________ 

 * 20 de zile de la publicarea prezentului 

regulament în Jurnalul Oficial. 
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