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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Somonii îşi depun sau obişnuiau să îşi depună icrele în numeroase râuri din zona Mării 
Baltice, fiecare dintre acestea fiind caracterizat de o populaţie genetică unică. De-a lungul 
anilor, multe dintre aceste populaţii reproducătoare au scăzut dramatic sau chiar au dispărut. 
Cu toate că există încă mai multe râuri în care populaţia este viabilă, marea majoritate a 
somonilor sălbatici (spre deosebire de cei crescuţi pentru repopularea cu peşti) provin din 
zonele nordice, în special din râurile suedeze şi finlandeze care se varsă în Golful Botnic. În 
alte zone, poluarea, distrugerea habitatelor, barajele hidroelectrice şi alte probleme cauzate de 
activităţile umane au determinat declinul populaţiilor. 

Somonii din Marea Baltică sunt pescuiţi atât în mare, cât şi în apele costiere şi în anumite 
râuri. În numeroase cazuri, populaţiile din râuri sunt mărite prin eliberarea de puieţi, în 
general din cauză că râurile au fost blocate de baraje hidroelectrice sau condiţiile s-au 
degradat din cauza altor factori. 

Recomandările ştiinţifice privind somonii sunt emise de ICES şi prezintă o imagine relativ 
pesimistă:

 puţine râuri mai adăpostesc populaţii reproducătoare viabile;
 rata de supravieţuire a peştilor tineri este scăzută de mulţi ani din motive necunoscute;
 pescuitul mixt în larg vizează toate stocurile, chiar şi pe cele vulnerabile, îngreunând 

astfel foarte mult reintroducerea somonilor în râurile care oferă un habitat 
corespunzător; 

 TAC-urile recente au fost stabilite la niveluri superioare celor din recomandările 
ştiinţifice;

 efortul de pescuit în larg a scăzut în 2008 ca urmare a interzicerii setcilor în derivă, 
însă de atunci au crescut capturile cu paragate;

 deseori somonii sunt declaraţi fals ca păstrăvi de mare.
Prin urmare, propunerea Comisiei privind un plan multianual este mai mult decât binevenită. 
Într-adevăr, propunerea ar aduce gestionării pescuitului de somon în Marea Baltică multe 
îmbunătăţiri semnificative, considerate de mulţi ca fiind de multă vreme necesare. Eliminarea 
treptată a repopulării, în afara unor situaţii excepţionale, este lăudabilă.

Cu toate acestea, planul trebuie îmbunătăţit în privinţa mai multor aspecte, în special în ceea 
ce priveşte pescuitul recreativ. Pescuitul de somon în scopuri necomerciale, sub toate formele 
sale (cu plase fixe, capcane, undiţe etc.), este tot mai răspândit în Marea Baltică şi reprezintă 
în prezent sursa a aproximativ un sfert din capturile raportate. Este esenţial ca aceste capturi 
să fie complet monitorizate şi contabilizate în cadrul cotelor totale.

Potrivit ultimelor informaţii furnizate de ICES, se estimează că volumul capturilor neraportate 
ar fi semnificativ şi ar echivala, în decursul mai multor ani, cu jumătate din capturile 
raportate. Amendamentele vizează înăsprirea controalelor, în special prin extinderea cerinţelor 
de raportare şi impunerea unei dimensiuni minime de debarcare de 65 cm atât pentru somon, 
cât şi pentru păstrăvul de mare, măsura din urmă fiind menită să reducă raportarea falsă a 
somonului ca păstrăv de mare.
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Somonii aparţinând unor populaţii genetice distincte îşi depun icrele în râuri diferite. 
Capturarea lor în larg în cadrul pescuitului mixt nu permite niciun fel de selecţie după criteriul 
originii somonului, deoarece sunt capturaţi laolaltă peşti din mai multe bazine hidrografice şi 
care, astfel, aparţin unor populaţii diferite. Acest lucru are consecinţe negative pronunţate, 
deoarece peştii din populaţii ameninţate sau din râuri unde somonii sunt reintroduşi sunt 
prinşi împreună cu peşti din populaţii viabile care se reproduc singure. Cel mai adecvat mod 
de a gestiona pescuitul somonilor este de a-i captura abia după ce au revenit în râuri pentru 
depunerea icrelor, astfel fiind posibilă o selecţie precisă a peştilor care să fie capturaţi.

S-au introdus amendamente pentru eliminarea treptată a pescuitului în zonele din larg. Dat 
fiind faptul că activităţile de pescuit din unele state membre ar fi afectate ar fi afectate într-o 
măsură diferită de la un stat membru la altul, se propune o reducere de-a lungul unei perioade 
de opt ani la finalul căreia pescuitul să fie permis numai în interiorul liniilor de bază.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obţinerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. ICES consideră că, în ceea ce 
priveşte stocurile de somon de Marea 
Baltică din râuri, acest nivel corespunde 
unui nivel de producţie de puiet de somon 
cuprins între 60 % şi 75 % din capacitatea 
de producţie potenţială de puiet pentru 
diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări ştiinţifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale şi specifice ale 
planului multianual. 

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obţinerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. Aceasta este o cerinţă legală în 
cadrul Convenţiei ONU asupra dreptului 
mării încă din 1994. ICES consideră că, în 
ceea ce priveşte stocurile de somon de 
Marea Baltică din râuri, acest nivel 
corespunde unui nivel de producţie de 
puiet de somon cuprins între 60 % şi 75 % 
din capacitatea de producţie potenţială de 
puiet pentru diferite râuri cu somon 
sălbatic. Astfel de recomandări ştiinţifice 
ar trebui să constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale şi specifice ale 
planului multianual. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Diversitatea genetică a somonului 
din Marea Baltică este conservată cel mai 
bine dacă se permite pescuitul doar atunci 
când somonii au părăsit marea şi au 
început să revină în fluvii în vederea 
depunerii icrelor. Interzicerea pescuitului 
în Marea Baltică ar crea probleme 
semnificative pentru anumite state 
membre şi sectoare ale industriei, iar din 
acest motiv capturarea somonilor în mare 
ar trebui eliminată treptat.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a evita riscul raportării false 
a capturilor de păstrăvi de mare şi 
somoni, ar trebui stabilită o dimensiune 
minimă comună de debarcare pentru 
ambele specii.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puţin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, şi notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele. 

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puţin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, şi notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele de pescuit comercial şi 
navele prestatoare de servicii. 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Conform unor recomandări ştiinţifice 
recente, pescuitul recreativ de somon pe 
mare are un impact semnificativ asupra 
stocurilor de somon, deşi datele disponibile 
în această privinţă nu au calitatea necesară 
pentru a oferi un grad ridicat de precizie. 
Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe 
navele exploatate de către întreprinderi 
care-şi oferă serviciile pentru a obţine 
profit ar putea reprezenta o parte 
importantă a capturilor de somon de 
Marea Baltică. Prin urmare, pentru ca 
planul multianual să poată funcţiona, este 
oportun să se introducă anumite măsuri de 
gestionare specifice pentru a controla 
aceste activităţi.

(19) Conform unor recomandări ştiinţifice 
recente, pescuitul recreativ de somon are 
un impact semnificativ asupra stocurilor de 
somon, deşi datele disponibile în această 
privinţă nu au calitatea necesară pentru a 
oferi un grad ridicat de precizie. Prin 
urmare, pentru ca planul multianual să 
poată funcţiona, este oportun să se 
introducă anumite măsuri de gestionare 
specifice pentru a controla activităţile de 
pescuit recreativ.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel
activităţi sunt desfăşurate de către nave 
prestatoare de servicii. 

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică şi din statele membre vizate. 

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producţie 
potenţială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producţia de puiet de somon sălbatic atinge 
75 % din capacitatea de producţie 
potenţială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producţie 
potenţială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producţia de puiet de somon sălbatic atinge 
80 % din capacitatea de producţie 
potenţială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producţia de puiet de somon 

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producţia de puiet de somon 
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sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani şi 
75% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani şi 
80% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producţia de 
puiet de somon sălbatic se menţine la un 
nivel de cel puţin 75% din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic. 

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producţia de 
puiet de somon sălbatic se menţine la un 
nivel de cel puţin 80% din capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depăşesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalităţii prin pescuit de 0,1. 

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depăşesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalităţii prin pescuit de 0,1. 

Capturarea somonului pe mare dincolo de 
liniile de bază se elimină treptat. Aceasta 
se reduce cu 50% în termen de şase ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament şi se interzice în termen de opt 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Dimensiunea minimă de debarcare pentru 

somon şi păstrăvul de mare
Dimensiunea minimă de debarcare pentru 
somon şi păstrăvul de mare este de 65 cm.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Îmbogăţirea stocurilor de somon este 
permisă numai în râurile cu somon 
sălbatic. Numărul de puieţi răspândiţi în 
fiecare râu nu depăşeşte capacitatea de 
producţie potenţială de puiet de somon 
estimată a râului respectiv.

(1) Îmbogăţirea stocurilor de somon este 
permisă în râurile cu somon sălbatic numai 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a preveni dispariţia stocului local. 

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbogăţirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ţinând cont de populaţiile existente 

(2) Îmbogăţirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ţinând cont de populaţiile existente 
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în râul ale cărui stocuri se îmbogăţesc, dar 
şi în râurile vecine, şi care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogăţire 
a stocurilor.

în râul ale cărui stocuri se îmbogăţesc, dar 
şi în râurile vecine, şi care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogăţire 
a stocurilor. Puieţii trebuie să provină din 
cel mai apropiat râu cu somon sălbatic.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) puieţii provin din cel mai apropiat 
râu cu somon sălbatic.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În plus, articolul 55 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
precum şi articolele 64 şi 65 din 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 
2011 de stabilire a normelor detaliate de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1224/20091 se aplică mutatis mutandis 
tuturor activităţilor de pescuit recreativ de 
somon din Marea Baltică.
____________________
1JO L 112, 30.4.2011, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanţii navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care deţin o autorizaţie de pescuit 
pentru somon au obligaţia de a ţine un 
jurnal de bord al operaţiunilor desfăşurate, 
în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009. 

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanţii navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care deţin o autorizaţie de pescuit 
pentru somon, precum şi comandanţii 
navelor prestatoare de servicii din 
Uniunea Europeană, au obligaţia de a ţine 
un jurnal de bord al operaţiunilor 
desfăşurate, în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 14 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispoziţiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanţii navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon şi/sau 
păstrăv de mare transmit autorităţilor 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operaţiunii de 
pescuit, informaţiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispoziţiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanţii navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, precum şi comandanţii navelor 
prestatoare de servicii din Uniunea 
Europeană, care au la bord somon şi/sau 
păstrăv de mare transmit autorităţilor 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operaţiunii de 
pescuit, informaţiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Declaraţia de captură

(1) Comandantul navei prestatoare de 
servicii completează o declaraţie de 
captură, în conformitate cu anexa III, şi o 
înaintează autorităţii competente din 
statul membru de pavilion al navei 
prestatoare de servicii înainte de ultima zi 
a fiecărei luni. 
(2) Până la data de 15 a fiecărei luni, 
statul membru vizat introduce informaţiile 
înregistrate în declaraţiile de captură 
pentru luna precedentă în baza de date 
electronică creată în conformitate cu 
articolul 116 alineatul (1) litera (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 şi în 
sistemul informatizat de validare 
menţionat la articolul 109 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Datele 
electronice şi declaraţiile de captură se 
păstrează timp de 3 ani. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Inspecţiile la debarcare

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informaţiilor înregistrate în declaraţiile de 
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captură prin inspecţii la debarcare. Aceste 
inspecţii la debarcare acoperă un minim 
de 10% din numărul total de debarcări.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizaţiile pentru activităţi şi declaraţiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii;

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizaţiile pentru activităţi şi declaraţiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii şi pescuitul recreativ folosind 
unelte de pescuit fixe;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA III eliminat
DECLARAŢIILE DE CAPTURĂ

Fiecare stat membru vizat emite pentru 
navele prestatoare de servicii un formular 
oficial care se va completa ca declaraţie 
de captură. Acest formular conţine cel 
puţin următoarele informaţii:
a) Numărul de referinţă al autorizaţiei 
pentru activităţi speciale emise în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament;
b) Numele persoanei fizice sau juridice 
care deţine autorizaţia pentru activităţi 
speciale emisă în conformitate cu 
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articolul 18 din prezentul regulament;
c) Numele şi semnătura comandantului 
navei prestatoare de servicii;
d) Data şi ora plecării şi data şi ora sosirii 
în port, precum şi durata campaniei de 
pescuit; 
e) Locul şi ora debarcării pentru fiecare 
campanie de pescuit;
f) Uneltele de pescuit utilizate pentru 
fiecare operaţiune de pescuit;
g) Cantităţile de peşte debarcate pentru 
fiecare specie şi pentru fiecare campanie 
de pescuit;
h) Cantităţile de peşte aruncate înapoi în 
apă pentru fiecare specie şi pentru fiecare 
campanie de pescuit;
i) Zona capturilor pentru fiecare 
campanie de pescuit exprimată în 
dreptunghiuri statistice ICES. 

Or. en


