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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind anumite măsuri tehnice și de control în Skagerrak și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 850/98 și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 
(COM(2012)0471 – C7-0431/2011 – 2012/0232(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0471),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0431/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Întrucât Skagerrak reprezintă 
singurele ape, partajate de statele membre 
și țări terțe, care nu fac obiectul unui 
acord în domeniul pescuitului, unde se 
aplică cote și unde țările terțe au introdus 
o obligație de a debarca toate capturile, 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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este rezonabil să se stabilească un 
ansamblu de norme specifice în privința 
unor măsuri tehnice și de control pentru 
Skagerrak care să fie diferite de normele 
generale aplicabile în Uniune.

Or. en

Justificare

Uniunea Europeană partajează multe dintre apele sale de pescuit cu țări care nu sunt 
membre ale Uniunii. Marea Mediterană, Marea Neagră și Marea Baltică sunt toate 
partajate. Skagerrak și Marea Nordului sunt singurele mări unde un stat care nu este membru 
al UE (Norvegia) a introdus o obligație de debarcare. Skagerrak se distinge prin faptul că 
Norvegia a denunțat acordul din 1986 în domeniul pescuitului care viza Skagerrak. 
Denunțarea a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2012. Un nou acord limitat este în curs de 
negociere, însă este incert când va intra acesta în vigoare. Prin urmare, este rezonabil să se 
instaureze un regim specific zonei Skagerrak.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sectorul pescuitului ar fi supus unor 
sarcini mult prea mari dacă modificările 
normelor actuale ar fi aplicate în cursul 
unui an de cotă existent. Astfel de 
modificări ar trebui, prin urmare, să fie 
aplicate de la începutul următorului an de 
cotă complet. Normele introduse prin 
prezentul regulament ar trebui să se 
aplice de la 1 ianuarie 2014.

Or. en

Justificare

Aplicarea normelor în mijlocul unui an de cotă nu ar putea fi realizată. În consecință, 
obligația de debarcare a tuturor capturilor ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Trebuie introdusă obligația de a 
debarca toate capturile din stocurile care 
fac obiectul limitelor de captură, cu 
excepția speciilor sau a activităților de 
pescuit în cazul cărora există dovezi 
științifice că rata de supraviețuire a peștilor
aruncați înapoi în mare este ridicată sau 
în cazul cărora este nejustificat de 
împovărătoare sarcina care le revine 
pescarilor de a extrage speciile nedorite din 
captură pentru tratament separat. [articolul 
3].

(4) Trebuie introdusă obligația de a 
debarca toate capturile din stocurile care 
fac obiectul limitelor de captură. Această 
obligație nu ar trebui să se aplice însă
speciilor sau activităților de pescuit în 
cazul cărora există dovezi științifice că rata 
de supraviețuire a peștilor aparținând unei 
specii este de asemenea natură încât ar fi
în beneficiul conservării sustenabile a 
speciei ca peștii respectivi să fie eliberați.  
În cazul în care astfel de pești sunt 
eliberați, ar trebui să fie posibilă, de 
asemenea, eliberarea unui număr limitat 
de pești aparținând unei specii care nu 
are o rată de supraviețuire ridicată, în 
situația în care este nejustificat de 
împovărătoare sarcina care le revine 
pescarilor de a extrage speciile nedorite din 
captură pentru tratament separat. [articolul 
3].

Or. en

Justificare

Excepțiile de la interdicția de aruncare în mare ar trebui să se bazeze pe ceea ce este cel mai 
bine în raport cu conservarea sustenabilă a speciilor individuale.  

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sistemul de debarcare a tuturor 
capturilor impune modificări substanțiale 
pentru actualele activități de pescuit și 
pentru gestionarea lor. Prin urmare, 

(5) Sistemul de debarcare a tuturor 
capturilor impune modificări substanțiale 
pentru actualele activități de pescuit și 
pentru gestionarea lor. Prin urmare, 
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obligația de a debarca trebuie introdusă 
progresiv. [articolul 4].

obligația de a debarca trebuie introdusă 
progresiv. Ar trebui introdusă o normă 
referitoare la capturile mixte. Statele 
membre care dețin cote în Skagerrak ar 
trebui să coopereze pentru ca statul 
membru de pavilion să le poată oferi 
pescarilor cotele necesare. [articolul 3, 
articolul 4 și anexa 1]

Or. en

Justificare

Ar trebui introdusă o normă restrictivă care să abordeze chestiunea capturilor mixte. Statele 
membre trebuie să asigure faptul că pescarii își pot adapta metodele de pescuit la noile
norme cât mai rapid cu putință.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru protecția puietului de pește, 
pentru buna funcționare a pieței în sectorul 
piscicol și pentru a garanta că nu se pot 
obține profituri nejustificate din capturile 
de pește sub dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare, destinația 
acestor capturi trebuie să fie limitată la 
făină de pește, hrană pentru animale de 
companie sau alte produse nedestinate 
consumului uman, ori în scopuri 
caritabile. [articolul 5].

(6) Pentru protecția puietului de pește, 
pentru buna funcționare a pieței în sectorul 
piscicol și pentru a garanta că nu se pot 
obține profituri nejustificate din capturile 
de pește sub dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare, destinația 
acestor capturi trebuie să fie limitată la 
făină de pește, hrană pentru animale de 
companie sau alte produse nedestinate 
consumului uman. [articolul 5].

Or. en

Justificare

Puietul de pește nu ar trebui să fie vândut în scopuri caritabile.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea eliminării progresive a 
capturilor aruncate înapoi în mare, trebuie 
să fie îmbunătățită selectivitatea uneltelor 
de pescuit prin creșterea cerinței generale 
privind dimensiunea minimă a ochiurilor 
de plasă pentru activitățile de pescuit 
demersale, dar cu derogări pentru a permite 
utilizarea în aceste activități de pescuit a 
unor unelte, inclusiv dispozitive de 
selecție, care au același grad de 
selectivitate. [articolul 6].

(7) În vederea eliminării progresive a 
capturilor aruncate înapoi în mare, trebuie 
să fie îmbunătățită selectivitatea uneltelor 
de pescuit prin creșterea cerinței generale 
privind dimensiunea minimă a ochiurilor 
de plasă pentru activitățile de pescuit 
demersale, dar cu derogări pentru a permite 
utilizarea în aceste activități de pescuit a 
unor unelte, inclusiv dispozitive de 
selecție, care au același grad de 
selectivitate. Statele membre ar trebui să 
se asigure că autorizarea și alte proceduri 
administrative referitoare la uneltele de 
pescuit noi, mai selective, sunt reduse la 
minimum, astfel încât pescarii să își poată 
adapta metodele de pescuit la noile norme 
cât mai rapid cu putință. [articolul 6].

Or. en

Justificare

Noua situație va obliga pescarii să folosească unelte mai selective. Autorizarea sau orice altă 
procedură care trebuie îndeplinită înainte de a se putea utiliza noi unelte trebuie să fie reduse 
la minimum. Pentru a asigura acest lucru, statele membre ar trebui să fie pregătite să pună la 
dispoziție resurse suplimentare, dacă este necesar.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru monitorizarea adecvată a 
activităților de pescuit, în special în ceea ce 
privește verificarea respectării pe mare a 
obligației de a debarca toate capturile din 
stocurile care fac obiectul unor limitări ale 
capturilor, este necesar să se opereze un 

(12) Pentru monitorizarea adecvată a 
activităților de pescuit, în special în ceea ce 
privește verificarea respectării pe mare a 
obligației de a debarca toate capturile din 
stocurile care fac obiectul unor limitări ale 
capturilor, este necesar ca statele membre
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sistem electronic de monitorizare la 
distanță (Remote Electronic Monitoring -
REM) pe navele care desfășoară activități
de pescuit în Skagerrak. [articolul 11].

să introducă un sistem electronic de 
monitorizare la distanță (Remote 
Electronic Monitoring - REM). Sistemul 
REM ar trebui să se bazeze pe controlul 
automat și campania de pescuit ar trebui 
să fie considerată ca fiind conformă cu 
normele prezentului regulament dacă în 
timpul controlului respectiv nu s-au 
depistat nereguli. [articolul 11].

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să introducă un sistem REM. REM ar trebui să aibă la bază un 
control automat în vederea reducerii la minimum a intruziunii în viața privată a pescarilor. 
Controlul automat se consideră concludent dacă nu se depistează nereguli.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În timp ce o obligație generală de a 
dota navele de pescuit cu camere de 
televiziune cu circuit închis (CCTV) ar fi 
prea intruzivă, statele membre ar trebui să 
ofere stimulente pentru a încuraja 
armatorii navelor să aplice noile norme și 
să își doteze în mod voluntar navele cu 
camere CCTV și celelalte echipamente 
necesare pentru colectarea de date și 
transmiterea acestora către REM. Ar 
trebui să fie posibil ca aceste stimulente să 
includă o primă pe cote și eforturi de 
control mai scăzute. Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a impune 
cerința ca navele care nu respectă 
normele prezentului regulament să fie 
dotate cu CTE. [articolul 11a].

Or. en
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Justificare

În ceea ce privește armatorii navelor, dotarea navelor cu camere CCTV, GPS și senzori 
pentru colectarea informațiilor și transmiterea acestora către sistemul REM (CTE) ar trebui 
să se facă pe bază voluntară. Statele membre ar trebui să ofere stimulente armatorilor care 
fac acest lucru. De asemenea, ele ar trebui să aibă posibilitatea de a obliga armatorii care nu 
respectă normele prezentului regulament să introducă un sistem CTE.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În vederea adaptării la progresul 
tehnic și științific în timp util și în mod 
proporțional, precum și pentru a garanta 
flexibilitate și a permite evoluția anumitor 
măsuri, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din tratat trebuie delegată Comisiei în ceea 
ce privește modificarea anexei I referitor la 
calendarul și stocurile care fac obiectul 
obligației de a debarca toate capturile și în 
ceea ce privește modificarea anexei II 
referitor la dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare.

(18) În vederea adaptării la progresul 
tehnic și științific în timp util și în mod 
proporțional, precum și pentru a garanta 
flexibilitate și a permite evoluția anumitor 
măsuri, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din tratat trebuie delegată Comisiei în ceea 
ce privește definirea în continuare a 
excepției prin care să se permită 
eliberarea peștilor aparținând unei specii 
în unele cazuri în care acest lucru este 
benefic pentru recuperarea sustenabilă a 
stocului, precum și în ceea ce privește
modificarea anexei I referitor la calendarul 
și stocurile care fac obiectul obligației de a 
debarca toate capturile și în ceea ce 
privește modificarea anexei II referitor la 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare. Este deosebit de important ca, 
pe durata lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. În contextul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en
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Justificare

Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate pentru a sprijini 
pescarii în a decide dacă o captură poate fi aruncată înapoi în mare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește noi 
măsuri tehnice și de control în Skagerrak.

(1) Prezentul regulament stabilește noi 
măsuri tehnice și de control în acele zone 
din Skagerrak care intră sub jurisdicția 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

Regulamentul se poate aplica doar acelei zone din Skagerrak care se află sub jurisdicția 
Danemarcei și Suediei. Acesta se va aplica tuturor navelor de pescuit care operează în zona 
respectivă din Skagerrak. Acest lucru înseamnă că aceleași măsuri se vor aplica și navelor 
din Norvegia, de exemplu, dacă își desfășoară activitățile în zonele suedeze sau daneze ale 
Skagerrak.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
navelor de pescuit care operează în 
Skagerrak.

(2) Prezentul regulament se aplică tuturor 
navelor de pescuit în acele zone din 
Skagerrak care intră sub jurisdicția unui 
stat membru.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul 1.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, în plus 
față de definițiile prevăzute la articolul 3
din Regulamentul (CE) nr. 850/98 și la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr.
2371/2002, se aplică următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, în plus 
față de definițiile prevăzute la articolele 2 
și 3 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 și la 
articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 
2371/2002, se aplică următoarele definiții:

Or. en

Justificare

Definiția pentru Skagerrak se găsește la articolul 2 din Regulamentul 850/98.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dimensiunea ochiurilor de plasă pentru 
orice tip de traul, plasă-pungă daneză sau 
plasă remorcată similară înseamnă
dimensiunea ochiurilor de plasă pentru 
orice matcă a traulului sau piesă de 
extindere care se află la bordul unei nave 
de pescuit;

(c) dimensiunea ochiurilor de plasă pentru 
orice tip de traul, plasă-pungă daneză sau 
plasă remorcată similară înseamnă
deschiderea ochiurilor de plasă întinse
pentru orice matcă a traulului sau piesă de 
extindere care se află la bordul unei nave 
de pescuit;

Or. en

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) traul cu ramă înseamnă o unealtă cu o 
plasă de traul deschisă orizontal cu un tub 
de oțel sau lemn, rama și plasa 
pescărească având lanțuri pentru amarare 
de fund, împletituri din lanțuri sau lanțuri 
de curățare, tractată activ pe fund de 
motorul navei.

(h) traul cu ramă înseamnă o unealtă cu o 
plasă de traul deschisă orizontal cu o ramă
și plasa pescărească având lanțuri pentru 
amarare de fund, împletituri din lanțuri sau 
lanțuri de curățare, tractată activ pe fund de 
motorul navei.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sistem de monitorizare electronică la 
distanță (REM) înseamnă un sistem 
operat de autoritățile statelor membre prin 
care se monitorizează activitățile de 
pescuit.

Or. en

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) echipamente de colectare și 
transmisie (CTE) înseamnă un sistem 
care colectează date și le transmite către 
REM și care include televiziunea cu 
circuit închis (CCTV), un sistem de 
poziționare globală (GPS), senzori și 
echipamente de transmisie. 

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 19 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
850/98, toate capturile din stocurile de 
pește enumerate în anexa I se aduc și se 
rețin la bordul navelor de pescuit și sunt 
debarcate în conformitate cu calendarul 
prevăzut în respectiva anexă, cu excepția 
cazului în care peștele din aceste stocuri 
aruncat înapoi în mare are o rată ridicată 
de supraviețuire sau cu excepția situațiilor 
în care sarcina pescarilor de a extrage 
speciile nedorite din captură pentru 
tratament separat este nejustificat de 
împovărătoare.

(1) Prin derogare de la articolul 19 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
850/98, toate capturile din stocurile de 
pește enumerate în anexa I se aduc și se 
rețin la bordul navelor de pescuit și sunt 
debarcate în conformitate cu calendarul 
prevăzut în respectiva anexă.

Or. en
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Justificare

Formularea propusă este neclară. Amendamentul clarifică semnificația dispoziției.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația de a debarca toate capturile 
în conformitate cu alineatul (1) nu se 
aplică peștilor din stocuri care au o 
asemenea rată de supraviețuire încât 
eliberarea lor ar fi benefică pentru 
conservarea sustenabilă a stocurilor. În
cazul în care se eliberează pești din aceste 
stocuri, în același timp ar putea fi eliberat 
un număr limitat de pești aparținând unei 
specii care nu are o rată de supraviețuire 
ridicată, în situația în care este 
nejustificat de împovărătoare sarcina care 
le revine pescarilor de a extrage speciile 
nedorite din captură pentru tratament 
separat.

Or. en

Justificare

Dacă o specie poate fi eliberată sau nu trebuie să se stabilească în funcție de ceea ce este 
benefic pentru conservarea sustenabilă a speciilor și nu în funcție de faptul că ratele de 
supraviețuire sunt ridicate în realitate. Este posibil ca, și în cazul în care rata de 
supraviețuire este mai mică de 50%, eliberarea puietului să poată contribui la recuperarea 
stocului. În vederea obținerii unor astfel de beneficii pentru conservarea unei specii, va trebui 
acceptat faptul că unii pești aparținând unor specii care nu ar supraviețui în cazul eliberării 
ar putea fi eliberați în același timp.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la (2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
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alineatul (1) și prin derogare de la 
articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 850/98, în cazul pescuitului cu 
unelte având o dimensiune a ochiurilor de 
plasă de cel mult 32 mm, toate capturile 
din orice stocuri, inclusiv stocuri în cazul 
cărora nu se aplică obligația de 
debarcare, se aduc și se păstrează la bordul 
navelor de pescuit și sunt debarcate.

alineatul (1) și prin derogare de la 
articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 850/98, în cazul pescuitului cu 
unelte având o dimensiune a ochiurilor de 
plasă de cel mult 32 mm, toate capturile 
din orice stocuri, inclusiv stocuri care nu 
sunt enumerate în anexa 1, se aduc și se 
păstrează la bordul navelor de pescuit și 
sunt debarcate.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică dispoziția.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate pentru a modifica anexa I pe 
baza progreselor științifice în domeniu sau 
în situațiile în care sarcina pentru pescari 
se dovedește a fi disproporționată în 
raport cu beneficiile. Respectivele acte 
delegate se adoptă în conformitate cu 
articolul 16.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate pentru a modifica anexa I pe 
baza progreselor științifice în domeniu. De 
asemenea, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în care se specifică 
stocurile de pește care pot fi eliberate în 
scopul conservării sustenabile a speciilor 
și în ce măsură peștii din stocurile care nu 
au o rată de supraviețuire ridicată pot fi 
aruncați înapoi în același timp cu peștii 
din stocuri cu o rată de supraviețuire 
ridicată. Respectivele acte delegate se 
adoptă în conformitate cu articolul 16.

Or. en

Justificare

Delegarea către Comisie a competenței de a modifica anexa I se anticipează să fie folosită 
pentru a se adăuga specii la listă, iar eliminarea unei specii să se facă numai dacă există 
avize științifice clare ample cum că toți peștii aparținând unui anumit stoc prinși prin oricare 
dintre metodele de capturare utilizate în mod curent ar avea o rată de supraviețuire 
semnificativă. În plus, trebuie sprijinită decizia pescarilor dacă pot să arunce pești care au o 
rată de supraviețuire ridicată. De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte 
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acte delegate pentru a sprijini astfel de decizii luate de pescari.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile din stocurile menționate 
la articolul 3, realizate de navele de pescuit 
ale Uniunii, se scad din cotele aplicabile 
statului membru de pavilion pentru stocul 
sau grupul de stocuri respectiv, indiferent 
de locul de debarcare.

(1) Toate capturile din stocurile menționate 
la articolul 3, realizate de navele de pescuit 
ale Uniunii, se scad din cotele aplicabile 
statului membru de pavilion pentru zona în 
care s-a desfășurat activitatea de pescuit 
și pentru stocul sau grupul de stocuri 
respectiv, indiferent de locul de debarcare.
Capturile dintr-un stoc menționat în 
anexa I care reprezintă mai puțin de două 
procente din captura totală pot fi scăzute 
din cota pentru stocul ce reprezintă 
captura principală. Capturile care 
reprezintă mai mult de un stoc pot fi, de 
asemenea, scăzute din captura principală 
cu condiția ca totalul acestor alte stocuri 
să nu depășească în niciun caz mai mult 
de 5% din captura principală.

Or. en

Justificare

Întrucât la articolul 8 se prevede că și pescuitul care se desfășoară în alte zone ar face 
obiectul normelor de la capitolul II, trebuie clarificat faptul că în vederea calculării cotelor 
ar trebui să se țină seama de cotele aplicabile în zonele unde s-au desfășurat activitățile de 
pescuit.  Cel mult 5% se poate scădea în acest mod din captura principală.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile cote pentru navele de pescuit 
care operează în Skagerrak pentru orice 
stocuri care fac obiectul obligației de a 

(2) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile cote, ridicate la un nivel 
suficient, pentru navele de pescuit care le 
arborează pavilionul și care operează în 
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debarca ceea ce pot captura, luând în 
considerare compoziția probabilă a 
capturilor realizate de nave.

Skagerrak pentru orice stocuri care fac 
obiectul obligației de a debarca ceea ce pot 
captura, luând în considerare compoziția 
probabilă a capturilor realizate de nave și 
de faptul că, la rate neschimbate ale 
mortalității, capturile debarcate vor fi mai 
mari.

Or. en

Justificare

Obligația de la articolul 2 este o obligație a statului membru de pavilion. La alocarea 
cotelor, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că regulamentul nu urmărește 
reducerea ratelor de mortalitate. Prin urmare, cotele ar trebui să fie mai ridicate, pentru a 
permite debarcarea întregii capturi.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care se stabilește o 
dimensiune minimă de referință pentru 
conservare pentru un stoc care face 
obiectul dispozițiilor de la articolul 3, 
vânzarea capturilor din stocul respectiv sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare este restricționată numai la 
prelucrarea în făină de pește, hrană pentru 
animale de companie sau alte produse 
nedestinate consumului uman, ori în 
scopuri caritabile.

(1) În cazul în care se stabilește o 
dimensiune minimă de referință pentru 
conservare pentru un stoc care face 
obiectul dispozițiilor de la articolul 3, 
vânzarea capturilor din stocul respectiv sub 
dimensiunea minimă de referință pentru
conservare este restricționată numai la 
prelucrarea în făină de pește, hrană pentru 
animale de companie sau alte produse 
nedestinate consumului uman.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat ca puietul de pește să fie vândut în scopuri caritabile. Dispoziția ar fi putut fi 
modificată astfel încât puietul de pește să poată fi oferit în scopuri caritabile, însă întrucât nu 
există o astfel de tradiție în statele membre din jurul Skagerrak, o astfel de dispoziție nu și-ar 
avea locul în regulament.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pot fi utilizate traule cu dimensiuni 
minime ale ochiurilor de plasă sub 32 mm, 
numai în condițiile în care captura de la 
bord conține în proporție de peste 50% una 
sau mai multe specii pelagice sau 
industriale.

(b) în pescuitul de specii pelagice și 
industriale pot fi utilizate traule cu 
dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă
egale sau mai mici de 32 mm; însă în
cazul în care captura de la bord constă, în
orice moment pe durata campaniei de 
pescuit, în proporție de cel mult 80% din
una sau mai multe specii pelagice sau 
industriale, nava de pescuit se întoarce în 
port.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că traulele cu dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă egale sau 
mai mici de 32 mm pot fi utilizate numai în pescuitul de specii pelagice și industriale. Pragul 
pentru cantitatea de specii pelagice sau industriale din captură este majorat la 80%. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O navă de pescuit cu o lungime totală 
de cel puțin 12 metri trebuie să aibă 
instalat la bord un sistem REM pe deplin 
funcțional care să constea dintr-un 
număr suficient de camere de televiziune 
în circuit închis (closed circuit TV -
CCTV) la bord, GPS și senzori pentru a i 
se permite să părăsească portul.

(2) Sistemul REM este bazat pe un control 
automat care folosește un software de 
recunoaștere. Datele pot fi salvate numai 
în sistemul REM și pot fi supuse unui 
control uman numai în cazul în care se 
depistează nereguli.

Or. en

Justificare

În vederea limitării intruziunii în viața privată a pescarilor, controlarea datelor colectate de 
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sistemul REM se face automat și datele ar trebui să fie salvate în sistem și supuse unui 
control uman numai în caz de nereguli. Acest lucru nu împiedică pescarii să salveze 
informațiile și să le folosească în scop personal, cum ar monitorizarea efortului de pescuit în 
vederea optimizării capturilor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (2) se aplică în conformitate 
cu următorul calendar:

(3) În cazul în care în timpul controlului 
automat nu sunt depistate nereguli, se 
consideră că operațiunile de pescuit s-au 
desfășurat în conformitate cu prezentul 
regulament în ceea ce privește orice 
aspect controlat prin sistemul REM.

(a) începând cu 1 ianuarie 2014 se aplică 
navelor de pescuit ale Uniunii cu o 
lungime totală de cel puțin 15 metri;
(b) începând cu 1 iulie 2015 se aplică 
navelor de pescuit ale Uniunii cu o 
lungime totală de cel puțin 12 metri;

Or. en

Justificare

În cazul în care în timpul controlului automat nu sunt depistate nereguli, datele trebuie șterse 
și se consideră că activitățile de pescuit s-au desfășurat în conformitate cu normele în ceea ce 
privește orice aspect controlat prin sistemul REM.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare privind 
următoarele aspecte ale sistemului REM:
fiabilitatea lui, specificațiile sistemului, 
datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate, monitorizarea utilizării 

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (2) 
și (3) de la prezentul articol, Comisia este 
împuternicită să adopte acte de punere în 
aplicare privind următoarele aspecte ale 
sistemului REM: fiabilitatea lui, 
specificațiile sistemului, datele care trebuie 



PE500.527v01-00 22/31 PR\919502RO.doc

RO

sistemului REM sau orice alte elemente 
necesare pentru funcționarea lui.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu articolul 17.

înregistrate și prelucrate, monitorizarea 
utilizării sistemului REM sau orice alte 
elemente necesare pentru funcționarea lui.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu articolul 17.

Or. en

Justificare

Delegarea nu i-ar conferi Comisiei competența de a modifica cele prevăzute la alineatul (1) 
de la prezentul articol.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou) – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Echipamentele de colectare și transmisie

(1) Statele membre pot oferi beneficii sub 
formă de cote navelor de pescuit care au 
instalat un sistem CTE la bord în mod 
voluntar.

Or. en

Justificare

Sistemul REM este sistemul operat de către statul membru relevant. Statul membru poate 
oferi stimulente sub formă de cote în cazul navelor de pescuit care sunt dotate cu sisteme care 
comunică cu sistemul REM.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou) – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Beneficiile menționate la alineatul (1) 
pot fi acordate navelor de pescuit care se 
angajează să colecteze informații și să le 
transmită către sistemul REM chiar și 
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atunci când pescuiesc în acele zone din 
Skagerrak care nu intră sub jurisdicția 
vreunui stat membru.

Or. en

Justificare

Pentru a obține cote suplimentare, navele trebuie să furnizeze informații sistemului REM și 
atunci când pescuiesc în zona norvegiană din Skagerrak.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou) – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre solicită ca navele de 
pescuit care nu au respectat obligațiile 
prevăzute la articolele 3-8 în repetate 
rânduri să instaleze la bord un sistem 
CTE înainte să li se permită să părăsească 
din nou portul.

Or. en

Justificare

În cazul în care se constată că o navă de pescuit nu respectă interdicția de aruncare în mare 
astfel cum se prevede în prezentul regulament, autoritățile relevante din statele membre 
impun obligația de dotare a navei cu camere CCTV, GPS și senzori pentru comunicarea cu 
sistemul REM.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou) – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nu se pot oferi beneficii în 
conformitate cu alineatul (1) navelor de 
pescuit care nu au respectat obligațiile 
stabilite la articolele 3-8 în repetate 
rânduri.
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Or. en

Justificare

În cazul în care se constată că o navă de pescuit nu a respectat obligația de debarcare și 
celelalte norme prevăzute în prezentul regulament, nu se acordă cote suplimentare. 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al treilea an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
trei ani, statele membre vizate prezintă 
Comisiei rapoarte referitoare la punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

Până la data de ...* și ulterior o dată la trei 
ani, statele membre vizate prezintă 
Comisiei rapoarte referitoare la punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

___________
* JO a se introduce data: 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Având în vedere noua obligație de a debarca toate capturile, este oportun ca prima perioadă 
de raportare să fie mai scurtă.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea planului Evaluarea măsurilor
În anul următor celui în care primește 
rapoartele, Comisia, pe baza rapoartelor 
primite de la statele membre menționate la 
articolul 14 și în coroborare cu avizele 
științifice, evaluează impactul măsurilor 
asupra stocurilor și activităților de pescuit 

În anul următor celui în care primește 
rapoartele, Comisia, pe baza rapoartelor 
primite de la statele membre menționate la 
articolul 14 și a avizelor primite de la 
CSTEP și Consiliul consultativ regional 
pentru Marea Nordului, precum și în 
coroborare cu avizele științifice, evaluează 
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vizate. impactul măsurilor asupra stocurilor și 
activităților de pescuit vizate.

Or. en

Justificare

Evaluarea măsurilor ar trebui să se facă și pe baza avizelor primite de la CSTEP și Consiliul 
consultativ regional pentru Marea Nordului.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este abilitată să adopte actele
delegate menționate la articolul 3
alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (3) 
pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Competențele de a adopta acte
delegate menționate la articolul 3 alineatul 
(4) și articolul 5 alineatul (3) sunt 
conferite Comisiei pentru o perioadă de
trei ani începând de la …*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de trei 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 cu cel târziu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

___________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Delegarea trebuie să fie limitată în timp.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 11 alineatul (1) se adaugă al 
doilea paragraf cu următorul text:

1. La articolul 11 alineatul (1) se adaugă al 
doilea paragraf cu următorul text:

„Regimul efortului de pescuit menționat la 
primul paragraf nu se aplică în Skagerrak 
începând cu data de 1 ianuarie 2013.”

„Regimul efortului de pescuit menționat la 
primul paragraf nu se aplică în Skagerrak 
începând cu data de 1 ianuarie 2014.”

Or. en

Justificare

Adaptare la noua dată de la care se aplică obligația de debarcare.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitățile menționate la literele (a) și (b) 
nu trebuie să depășească

Cantitățile menționate la literele (a) și (b) 
nu trebuie să depășească

(i) în 2013, 20 % din cota corespunzătoare (i) în 2014, 20 % din cota corespunzătoare

(ii) în 2014, 15 % din cota corespunzătoare 
și

(ii) în 2015, 15 % din cota corespunzătoare 
și

(iii) din 2015, 10 % din cota 
corespunzătoare.

(iii) din 2016, 10 % din cota 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Adaptare la noua dată de la care se aplică obligația de debarcare.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa I – coloana 3 – rândurile 1-15

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 ianuarie 2013 1 ianuarie 2014

Or. en

Justificare

Adaptare la noua dată de la care se aplică obligația de debarcare.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa I – coloana 3 – rândurile 16-35

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 ianuarie 2015 1 ianuarie 2016

Or. en

Justificare

Adaptare la noua dată de la care se aplică obligația de debarcare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei 
Din anul 1986, pescuitul în Skagerrak este reglementat printr-un acord internațional. Norvegia 
a denunțat acordul. Denunțarea a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2012. Un nou acord limitat 
este în curs de negociere, însă este incert când va intra acesta în vigoare. În timpul 
consultărilor în domeniul pescuitului care au avut loc între UE și Norvegia în 2010 s-a 
convenit înființarea unui grup de lucru care să prezinte sugestii privind modul în care ar trebui 
să se desfășoare activitățile de pescuit în situația în care nu există un acord în domeniul 
pescuitului. Printre altele, grupul de lucru a sugerat ameliorarea măsurilor de control și de 
punere în aplicare în zonele de pescuit din Skagerrak și recomandarea unor modalități de 
armonizare a măsurilor tehnice și de control ale UE și a celor norvegiene în zona care se 
întinde dincolo de patru mile marine de la liniile de bază. Recomandările grupului de lucru au 
fost incluse în procesul-verbal convenit de UE și Norvegia de la Bergen din 2 decembrie 
2011. Propunerea de regulament se bazează parțial pe procesul-verbal convenit. 
Opinia raportoarei

Principalul scop al propunerii este acela de a introduce o interdicție de aruncare a peștilor 
înapoi în mare în Skagerrak. Situația actuală, în care în unele cazuri o parte destul de 
importantă a capturilor totale este aruncată înapoi în mare, este poate cel mai dificil lucru de 
înțeles și de sprijinit de către publicul larg în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. 
Faptul că pești care nu prezintă nicio problemă sunt aruncați înapoi în mare în condițiile în 
care ne luptăm să hrănim populația mondială este considerat de neînțeles și chiar imoral. 

Propunerea instituie a obligație de debarcare și normele aferente necesare pentru a se controla 
și inspecta dacă obligația este respectată. Principalul instrument de care dispune legiuitorul 
pentru a-i face pe cetățeni să respecte normele instituite este ca aceste norme să fie 
considerate corecte și echitabile. Oamenii vor să respecte legea, dar ar face acest lucru doar cu 
reticență dacă percep legea ca fiind inechitabilă. Principalul mijloc prin care interdicția de 
aruncare în mare în Skagerrak ar putea deveni echitabilă – posibilitățile de pescuit, cotele – nu 
ține de competența Parlamentului European. 
1) Intrare în vigoare

Comisia a propus ca obligația de debarcare să se aplice începând de la 1 ianuarie 2013. 
Întrucât este atât de strâns legată de normele privind cotele, în mod rezonabil ar trebui să se 
aplice de la începutul unui an de cote. Întrucât nu este posibilă finalizarea normelor înainte de 
sfârșitul anului în curs, aceasta ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014. 

2) Domeniul de aplicare geografic 
Înțelegerea dintre Norvegia și UE înseamnă că pescuitul în Skagerrak este reglementat de 
normele statului de coastă. Regulamentul stabilește normele aplicabile în zonele din 
Skagerrak care se află sub jurisdicția Danemarcei și Suediei. Acesta ar urma să se aplice 
tuturor navelor care pescuiesc în zonele respective, inclusiv navelor din Norvegia. În mod 
reciproc, navele UE ar intra sub incidența normelor norvegiene dacă pescuiesc în zonele din 
Skagerrak care se află sub jurisdicția Norvegiei. 
3) Obligația de a debarca toate capturile
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În propunere se stabilește o obligație de a debarca peștii din 25 de specii indicate în anexa 1 la 
regulament. Peștii aparținând acestor specii pot fi însă eliberați sau aruncați înapoi în mare 
dacă există probabilitatea ca aceștia să aibă o rată de supraviețuire ridicată. Rata de 
supraviețuire exactă nu este însă atât de importantă, elementul decisiv ar trebui să fie dacă 
eliberarea capturii este benefică pentru conservarea sustenabilă a speciei. În plus, în cazul în 
care captura principală poate fi eliberată sau aruncată înapoi în mare, unii pești care nu au o 
rată de supraviețuire ridicată pot fi și ei aruncați în mare în același timp dacă ar fi mult prea 
mare pentru pescari povara de a-i separa. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte 
actele delegate pentru a sprijini deciziile pescarilor în ceea ce privește această chestiune. 
4) Cote în cadrul noilor norme

Scopul prezentului regulament nu este modificarea mortalității în Skagerrak. Acest aspect este 
reglementat în cadrul planurilor multianuale. Odată cu introducerea obligației de debarcare, 
cotele, capturile totale admisibile vor deveni efectiv ceea ce par să însemne literal. Prin 
obligația de debarcare, toți peștii capturați (cărora nu li se aplică nicio excepție) vor fi 
debarcați. În prezent, capturile totale admisibile înseamnă în esență debarcările totale 
admisibile. Prin urmare, capturile totale admisibile ar trebui adaptate astfel încât să reprezinte 
cantitatea reală a capturilor actuale din Skagerrak înaintea aruncării peștilor în mare. Nu 
există informații fiabile cu privire la cantitatea de pește care este aruncată în prezent, dar este 
clar că majorarea TAC ar trebui să fie substanțială. 
5) Chestiuni specifice mai ales pescuitului pelagic

Condițiile specifice aplicabile în cazul pescuitului pelagic ridică o serie de întrebări. În primul 
rând, regula potrivit căreia toate capturile ar trebui contabilizate în funcție de cote ar putea fi 
nepractică raportat la modul în care este considerată captura în pescuitul pelagic și industrial. 
Ar trebui introdusă o regulă restrictivă în ceea ce privește capturile mixte, prin care să li se 
permită pescarilor să contabilizeze, în condiții clare, toate capturile în funcție de cota aferentă 
capturii principale. Pentru a putea profita de această regulă, este posibil ca pescarii să fie 
nevoiți să instaleze CTE. Dacă nu își dotează navele cu acest sistem, există posibilitatea ca ei 
să fie nevoiți să își sorteze întreaga captură. O altă problemă o reprezintă utilizarea traulelor 
care sunt specifice acestei părți a industriei. Pragul aplicabil în cazul utilizării acestor traule ar 
trebui majorat la 80%. 

6) Prelucrarea puietului de pește 
Nu este adecvat ca puietul de pește să fie vândut în scopuri caritabile. Dispoziția ar fi putut fi 
modificată astfel încât puietul de pește să poată fi oferit în scopuri caritabile, însă întrucât nu 
există o astfel de tradiție în statele membre din jurul Skagerrak, o astfel de dispoziție nu și-ar 
avea locul în regulament. 
7) Monitorizarea electronică la distanță

Se propune ca statele membre de pavilion ale navelor care își desfășoară activitatea în 
Skagerrak să introducă și să utilizeze un sistem electronic de monitorizare la distanță (REM). 
Această parte a propunerii este rezonabilă. 
O întrebare importantă este cum să fie efectuate controalele în cadrul sistemului REM. În mod 
tradițional, filmările și alte informații erau transmise autorității centrale care operează REM și 
verificate de funcționari. Sistemele software moderne de recunoaștere ar permite, însă, un 
control automat al informațiilor. Acest lucru ar însemna ca software-ul să analizeze filmarea 
de la banda rulantă sau un alt loc unde captura este adusă la bord și să recunoască speciile, 
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numărul și dimensiunile peștilor, iar apoi să controleze faptul că niciun pește din speciile 
menționate în anexa 1 nu părăsește nava de pescuit. Astfel, controlarea de către oameni a 
filmărilor și a altor informații transmise către REM ar putea să se limiteze la cazurile în care 
controlul automat nu a permis excluderea existenței unor nereguli. În plus, autoritatea care 
administrează sistemul REM ar trebui să păstreze doar informațiile furnizate de CTE în astfel 
de cazuri. În acest mod ar rezulta beneficii atât în ceea ce privește viața privată a pescarilor, 
cât și în privința costurilor care îi revin autorității care administrează sistemul REM. Pescarii 
ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a păstra informațiile pentru uzul propriu. Datele îi 
pot ajuta, de exemplu, să își îmbunătățească eforturile de pescuit și să își maximizeze 
profiturile. Un asemenea sistem ar fi mult mai puțin intruziv în ceea ce privește viața privată a 
pescarilor. Și, în plus, calitatea controalelor automate ar trebui să fie de asemenea natură încât 
verificarea să poată fi concludentă. În cazul în care în timpul controlului automat nu sunt 
depistate nereguli, se consideră că activitățile de pescuit s-au desfășurat în conformitate cu 
normele cu condiția să fie controlate prin sistemul REM. În consecință, pescarii care respectă 
legea ar primi „ștampila de OK” din partea autorităților încă din momentul debarcării peștilor. 
8) Echipamentele de colectare și transmisie

Comisia a propus o obligație ca toate navele având o lungime totală de 12 metri sau mai mult 
să instaleze echipamente pentru colectarea informațiilor și transmiterea acestora către REM 
(CTE). CTE ar include televiziunea cu circuit închis (CCTV), un sistem de poziționare 
globală (GPS), senzori și dispozitive de transmisie. O astfel de obligație ridică o serie de 
întrebări atât în ceea ce privește sarcina economică ce îi revine sectorului, cât și – poate mai 
ales – în privința aspectelor legate de respectarea vieții private a pescarilor. 

Cât privește sarcina economică asupra sectorului, este esențial dacă și în ce măsură este 
disponibilă cofinanțarea instalațiilor de la bordul navelor. Nu s-au furnizat informații clare, 
dar s-a afirmat că va exista cofinanțare, nivelul acesteia fiind de aproximativ 50%. Pozițiile 
adoptate în ceea ce privește chestiunea introducerii unui sistem REM pornesc de la premisa că 
aceste informații sunt corecte într-o măsură rezonabilă. 
Chiar dacă sarcina economică pentru pescari este redusă, preocupările legate de viața privată 
sunt de asemenea natură încât CTE ar trebui să se introducă în principal în mod voluntar. 
Doar în cazul navelor depistate în repetate rânduri că nu respectă noile norme ar fi 
proporțională introducerea unei obligații. În aceste situații, autoritățile ar trebui să aibă 
posibilitatea de a obliga armatorii navelor să introducă CTE sau să rămână în port. 

Acestea fiind spuse, ar rezulta o serie de beneficii din punctul de vedere al societății dacă 
armatorii de nave și-ar dota navele cu CTE. În acest context, ar trebui oferite și alte stimulente 
în afară de cofinanțare celor care optează pentru instalarea acestor sisteme. Ar fi corect să se 
distribuie cote suplimentare pescarilor care adoptă noile norme și sunt dispuși să demonstreze 
acest lucru prin instalarea unui sistem CTE. 
De asemenea, un sistem voluntar i-ar permite legiuitorului să elimine dispozițiile legate de 
dimensiunile navelor și când ar trebui să intre în vigoare obligația. Armatorii de nave ar putea 
analiza individual beneficiile și ar putea decide dacă doresc să își doteze navele cu CTE sau 
nu. 
Mai mult, s-ar reduce necesitatea măsurilor de control tradiționale în cazul navelor dotate cu 
un sistem CTE. În măsura în care sunt percepute taxe de control pentru capturi, ar trebui să 
existe o marjă pentru a face diferențieri în funcție de prezența sau absența acestor sisteme. 
Chiar dacă nu sunt percepute taxe de control, simplul fapt că ar fi mai puțin frecvente 
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capturile navelor dotate cu CTE ar fi un beneficiu pentru pescari. Măsurile de control au un 
efect asupra prețului care poate fi obținut pentru pești și, în plus, necesită timp. 

De asemenea, caracterul concludent al controalelor automate ar trebui să le permită pescarilor 
să dovedească încă de la debarcare faptul că nu au fost aruncați pești din captură, ceea ce s-ar 
traduce prin prețuri mai ridicate. În ceea ce privește în mod special pescuitul pelagic, pescarii 
care instalează CTE ar putea să beneficieze de reguli specifice legate de capturile mixte. 
Același lucru ar fi valabil și în cazul pescarilor care ar pescui atât în Skagerrak, cât și în alte 
ape pentru cotele căreia s-ar contabiliza captura.


