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P7_TA(2012)0253 

Stocurile de hering prezente în vestul Scoției ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din  14 iunie 2012 referitoare la propunerea 

de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual 

pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care 

exploatează aceste stocuri (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2011)0760), 

– 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 (C7-0432/2011), 

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 20121, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0145/2012), 

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. 

                                                 
1  JO C 68, 6.3.2012, p. 74. 
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P7_TC1-COD(2011)0345 

 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 iunie 2012 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan 

multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole 

care exploatează aceste stocuri 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,  

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1  JO C 68, 6.3.2012, p. 74. 
2  Poziția Parlamentului European din 14 iunie 2012. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui 

plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile 

piscicole care exploatează aceste stocuri1 acordă Consiliului competența de a monitoriza și 

a revizui ratele maxime ale mortalității prin pescuit și nivelurile asociate ale biomasei 

stocului de reproducere specificate la articolul 3 alineatul (2) și menționate la articolul 4 

alineatele (2)-(5) și la articolul 9 în acesta. [AM 1] 

(2) În conformitate cu articolul 290 din tratat, se poate delega Comisiei competența de a 

completa sau modifica elemente neesențiale ale unui act legislativ prin intermediul unor 

acte delegate. [AM 2] 

                                                 
1  JO L 344, 20.12.2008, p. 6 
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(3) Pentru a permite atingerea eficientă a țintelor asigura că țintele stabilite în planul 

multianual sunt atinse în mod eficient și o reacție rapidă că reacția la modificările apărute 

în situația stocurilor, trebuie este rapidă, ar trebui să se delege Comisiei competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, competența de Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene pentru a revizui ratele maxime ale mortalității prin 

pescuit și nivelurile asociate ale biomasei stocului de reproducere în cazul în care datele 

științifice arată că aceste valori nu mai sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivului 

planului. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când 

pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în 

timp util și în bune condiții a documentelor relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. [AM 3] 

(4) Întrucât heringul din vestul Scoției este o specie migratoare, precizarea zonei pe care o 

populează în prezent trebuie stocul de hering prezent în vestul coastelor Scoției ar trebui 

să servească identificării la distingerea acestuia în raport cu față de alte stocuri, însă nu 

trebuie ar trebui să împiedice aplicarea planului în cazul în care specia stocul respectiv își 

modifică modelele de mobilitate. Articolele 1 și 2 trebuie modificate în consecință. [AM 4] 
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(5) Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. [AM 5] 

(6) Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea 

simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. [AM 6] 

(7) Cu ocazia acestei modificări, trebuie corectată o greșeală din titlul articolului 7. [AM 7] 

(8) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 ar trebui modificat în consecință,  

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: 
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„Articolul 1 

Obiect 

 Prezentul regulament stabilește un plan multianual pentru unitățile piscicole care 

exploatează stocul de hering din zona situată în vestul coastelor Scoției.” [AM 8] 

2. La articolul 2, se adaugă următoarea literă (e): 

„(e) «stocul de hering din zona situată în vestul coastelor Scoției» înseamnă stocul de 

hering (clupea harengus) distribuit în zona situată în vestul coastelor Scoției care 

populează în prezent apele Uniunii și pe cele internaționale din diviziunile zonele 

ICES Vb, VIa și VIb, precum și partea din zona ICES VIa situată la est de 

meridianul de 7° longitudine vestică și la nord de paralela de 55° latitudine 

nordică sau la vest de meridianul de 7° longitudine vestică și la nord de paralela de 

56° latitudine nordică, cu excepția zonei Clyde.” [AM 9] 
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3. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 7 

Revizuirea ratelor maxime ale mortalității prin pescuit și a nivelurilor asociate ale biomasei 

stocului de reproducere 

În cazul în care datele Comisia , pe baza avizului CSTEP și posibil și a altor date 

științifice indică și după consultarea temeinică a Consiliului consultativ regional pentru 

stocurile pelagice, stabilește faptul că valorile ratelor mortalității prin pescuit și ale 

nivelurilor asociate ale biomasei stocului de reproducere, specificate la articolul 3 alineatul 

(2), la articolul 4 alineatele (2)-(5) și la articolul 9 nu mai sunt adecvate pentru îndeplinirea 

obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (1), Comisia stabilește aceasta adoptă acte 

delegate în conformitate cu articolul 9a prin care se stabilesc valori noi pentru aceste rate 

și niveluri prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 9a.” [AM 10] 
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4. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 8 

Evaluarea și revizuirea planului multianual 

(1) Cel puțin o dată la patru ani, începând cu 18 decembrie 2008, Comisia evaluează 

funcționarea și rezultatele planului multianual. În scopul realizării acestei evaluări, 

Comisia solicită recomandări din partea CSTEP și a Consiliului consultativ 

regional pentru stocurile pelagice. Dacă este cazul necesar, Comisia poate propune 

modificări ale face propuneri adecvate de modificare a planului multianual sau 

poate adopta acte delegate care sunt adoptate în conformitate cu articolul 7 

procedura legislativă ordinară. 

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere delegării de competențe prevăzute la articolul 7.” 

[AM 11] 
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5. Se introduce următorul articol 9a: 

„Articolul 9a 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor 

stabilite la prezentul articol. 

(2) Delegarea competenței Competența de a adopta actele delegate menționate la 

articolele 7 și 8 se conferă articolul 7 este conferită Comisiei pentru o perioadă 

nedeterminată de trei ani de la [zz/ll/aaaa] [a se introduce data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] ...*. 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 cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 12] 

                                                 
*   Data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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(3) Delegarea competenței menționate la articolele articolul 7 și 8 poate fi revocată în 

orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia O decizie de 

revocare pune capăt delegării competenței specificate de competențe specificată în 

decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. 

Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. [AM 13] 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 7 și 8 articolului 7 intră în vigoare doar 

dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de 

două luni de la comunicarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 

înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu au obiecții. Termenul respectiv Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.” 
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Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea 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 

 


