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Proiect de rezoluție legislativă 

Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvistice de 

către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează: 

REGULAMENTUL (UE) 2017/... 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

din ... 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în 

domeniul pescuitului 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 Avizul din 18 octombrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2  Poziția Parlamentului European din 24 octombrie 2017. 



 

RR\1134375RO.docx 3/5 PE609.500v04-00 

 RO 

 

întrucât: 

(1) Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului1 stabilește obligația de debarcare a tuturor capturilor de 

specii care fac obiectul unor limite de captură, precum și, în Marea Mediterană, a 

capturilor de specii care fac obiectul unor dimensiuni minime (denumită în 

continuare „obligația de debarcare”). 

(2) Planurile multianuale menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 

și planurile de gestionare prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CE) 

nr. 1967/2006 al Consiliului2 trebuie să stabilească dispoziții detaliate destinate să 

faciliteze punerea în aplicare a obligației de debarcare (denumite în continuare 

„planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare”). 

(3) Articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că, în cazul 

în care nu există planuri multianuale sau planuri de gestionare, Comisia poate 

adopta,cu titlu temporar și pentru o perioadă de maximum trei ani, planuri privind 

aruncarea capturilor înapoi în mare.  

(4) Experiența a demonstrat că pregătirea și adoptarea de planuri multianuale sau planuri 

de gestionare care să includă planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare 

necesită o perioadă de timp mai lungă decât era prevăzut în momentul adoptării 

Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.  

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 

abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului 

și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).  
2 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind 

măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea 

Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11). 
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(5) Prin urmare, este oportun să se stabilească perioada în care Comisia poate adopta 

planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare în absența unor planuri 

multianuale sau a unor planuri de gestionare.  

(6) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 ar trebui să fie modificat în 

consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

La articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, alineatul (6) se înlocuiește cu 

următorul text: 

„(6) Atunci când, pentru pescuitul în cauză, nu se adoptă niciun plan multianual sau 

niciun plan de gestionare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) 

nr. 1967/2006, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18 

din prezentul regulament, acte delegate în conformitate cu articolul 46 din prezentul 

regulament, de stabilire cu titlu temporar a unor planuri specifice privind obligația de 

debarcare care să conțină specificațiile menționate la alineatul (5) literele (a)-(e) de la 

prezentul articol pentru o perioadă inițială maximă de trei ani care poate fi reînnoită 

pentru încă o perioadă totală de până la trei ani. Statele membre pot coopera în 

conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament la elaborarea unui astfel de 

plan în vederea adoptării de către Comisie a unor astfel de acte sau a prezentării unei 

propuneri în conformitate cu procedura legislativă ordinară.” 
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Articolul 2  

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


