
RE\1042295RO.doc PE539.042v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2014 - 2019

Document de ședință

2.12.2014 B8-0319/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură

referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 octombrie 2014 de 
stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea 
Baltică
(2014/2912(DEA))

Marek Józef Gróbarczyk
în numele Grupului ECR



PE539.042v01-00 2/3 RE\1042295RO.doc

RO

B8-0319/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 
20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare 
pentru Marea Baltică
(2014/2912(DEA))

Parlamentul European,

– având în vedere 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 și, în special, partea III din acesta1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 
pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și 
strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 și, în special, anexa IV din acesta2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 
2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și 
pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/973,

– având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât reducerea dimensiunii minime de referință pentru conservare pentru cod în 
Marea Baltică, astfel cum a fost propusă de Comisie, ar putea avea potențialul de a pune 
în pericol capacitatea de reproducere a rezervelor;

B. întrucât decizia Consiliului privind capturile totale admisibile (TAC) pentru rezervele de 
cod în 2015 vizează reducerea cotei (cu 7% pentru zona de vest a Mării Baltice și cu 
22% pentru zona de est a Mării Baltice) în vederea protejării speciilor;

C. întrucât reducerea dimensiunii minime de referință pentru conservare pentru cod în 
Marea Baltică de la 38 de cm la 35 de cm stimulează crearea unei piețe pentru puietul 
de cod;

D. întrucât reducerea dimensiunii minime de referință pentru conservare pentru cod în 
Marea Baltică elimină un stimulent important pentru realizarea îmbunătățirilor în 
privința utilizării unor unelte de pescuit mai selective,

1 JO L 354, 28.12.2013, p. 22.
2 JO L 349, 31.12.2005, p. 1.
3 JO L 248, 22.9.2007, p. 1.
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1. formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei din 20 
octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare 
pentru Marea Baltică;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i 
notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3. solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat în termen de o lună care să țină cont de 
următoarele recomandări:

Recomandarea 1

Regulamentul delegat
Articolul 3

Regulamentul delegat la care se 
formulează obiecțiuni

Recomandarea pentru noul act delegat

Dimensiunile minime de referință 
pentru conservare
Dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare pentru cod în Marea Baltică 
este de 35 cm.

eliminat

Or. en

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
guvernelor și parlamentelor statelor membre.


