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Exploatarea sustenabilă a bibanului de mare  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2015 referitoare la exploatarea 

sustenabilă a bibanului de mare (2015/2596(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru pescuit, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât informațiile științifice privind situația stocurilor de biban de mare nu sunt 

suficiente, în special în ceea ce privește datele disponibile cu privire la delimitarea 

preciză a zonei lor de activitate, rutele de migrație ale stocului și locurile unde se 

reproduce bibanul de mare; 

B. întrucât Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) identifică 

patru tipuri de stocuri de biban de mare: Marea Celtică/Canal/Marea Nordului, Golful 

Biscaia, vestul Peninsulei Iberice și vestul Scoției/Irlandei; 

C. întrucât diverse studii arată că statutul stocurilor de biban de mare este îngrijorător, în 

ciuda măsurilor de urgență luate anterior de Comisie; 

D. întrucât, dat fiind că mortalitatea continuă să fie foarte ridicată, iar bibanul de mare este 

o specie cu dezvoltare și creștere lentă, această specie are nevoie de o perioadă lungă de 

timp pentru a-și reface populația; 

E. întrucât bibanul de mare este o specie nobilă, foarte dorită de industria pescuitului din 

cauza valorii sale economice semnificative; 

F. întrucât un număr considerabil de vase sunt implicate în pescuitul bibanului de mare, 

fiind vorba de o activitate de pescuit eterogenă din punctul de vedere al dimensiunii 

vaselor, al sezoanelor de pescuit și al uneltelor utilizate; 

G. întrucât capturile efectuate în cadrul pescuitului de agrement sunt semnificative și 

reprezintă cel puțin o pătrime din capturile totale ale speciei respective; 



 

 

H. întrucât Regulamentul (UE) nr . 1380/2013 din 11 decembrie 2013 privind politica 

comună în domeniul pescuitului1 dispune ca stocurile să fie aduse sau menținute la 

niveluri aflate peste producția maximă durabilă; 

I. întrucât bibanul de mare nu este o specie în cazul căreia să se aplice capturi totale 

admisibile (TAC);  

J. întrucât Comisia a luat măsuri de urgență prin care s-a interzis pescuitul bibanului de 

mare cu traulere pelagice în Marea Celtică, Canal, Marea Irlandei și sudul Mării 

Nordului până la 30 aprilie 2015; 

K. întrucât măsurile naționale de gestionare luate până acum nu sunt suficiente pentru a 

menține specia și nu rezolvă problema împărțirii resurselor și a accesului la acestea; 

L. întrucât exploatarea bibanului de mare în perioadele de reproducere trebuie să fie 

deosebit de limitată, dat fiind că această activitate încetinește în mod vizibil reînnoirea 

stocurilor și previne refacerea lor; 

M. întrucât Irlanda a limitat pescuitul bibanului de mare la pescarii amatori; 

N. întrucât Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) recomandă 

reducerea ratei de mortalitate prin pescuit a bibanului de mare cu aproximativ 60%; 

O. întrucât lucrările Grupului de lucru inter-CCR privind bibanul de mare recomandă 

măsuri de gestionare la nivel european; 

P. întrucât exploatarea sustenabilă a bibanului de mare presupune alegeri de politică, care 

ar trebui făcute cu implicarea tuturor părților interesate relevante, 

1. solicită Comisiei și statelor membre să evalueze statutul stocului de biban de mare și 

limitele sale spațiale, migrația speciei și locurile exacte unde are loc reproducerea; 

solicită Comisiei și statelor membre să acționeze în completarea Fondului european 

pentru pescuit și afaceri maritime, care acordă fonduri substanțiale pentru colectarea de 

date științifice; 

2. subliniază că este important să se evalueze cu precizie segmentul diverselor activități de 

pescuit de biban de mare, precum și segmentul procentului din capturi pe care îl 

reprezintă pescuitul de agrement; 

3. consideră că pentru a proteja specia este nevoie de măsuri de gestionare a pescuitului de 

biban de mare la nivel european; consideră, de asemenea, că aceste măsuri ar trebui să 

țină seama într-o măsură suficientă de cunoștințele științifice și să favorizeze 

gestionarea de proximitate și principiul regionalizării; 

4. solicită Comisiei să propună un plan multianual de gestionare a bibanului de mare 

pentru a readuce stocurile la un nivel aflat deasupra producției maxime durabile; 

subliniază necesitatea de a implica pescarii profesioniști și de agrement, precum și 

consiliile consultative în pregătirea acestui plan de gestionare; 

5. reamintește că planurile multianuale de gestionare trebuie pregătite în conformitate cu 
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procedura de codecizie;  

6. consideră că, pentru a dezvolta un plan multianual de gestionare pentru bibanul de mare, 

este important să se evalueze diverse măsuri de gestionare pentru pescuitul comercial, în 

special stabilirea unei TAC și necesitatea de a lua o decizie fundamentată științific cu 

privire la dimensiunea minimă de debarcare și închiderile spațio-temporale pentru a 

proteja reproducția și alte măsuri tehnice; 

7. recunoaște problemele care vor apărea în urma introducerii TAC, în special în ceea ce 

privește calcularea capturilor istorice, repartizarea de cote la nivel național între 

diversele activități și dificultatea de a acoperi pescuitul de agrement, dar, având în 

vedere necesitatea absolută de a găsi o soluție pentru situația stocurilor de biban de 

mare, subliniază că trebuie să se ia în considerare introducerea unei asemenea măsuri; 

8. consideră că este necesar să se ia măsuri la nivelul UE cu privire la pescuitul de 

agrement prin fixarea unor limite cantitative, care vor fi definite ulterior; 

9. consideră că măsurile luate în cazul pescuitului comercial și al pescuitului de agrement 

trebuie să fie coerente unele în raport cu celelalte pentru a menține stocul peste 

producția maximă durabilă, în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul 

pescuitului; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 

guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 


