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Exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la 

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

Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru 

exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (COM(2011)0479 – C7-

0216/2011 – 2011/0218(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2011)0479), 

– 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 (C7-0216/2011), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 20111, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0180/2012), 

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 43, 15.2.2012, p. 56. 

P7_TC1-COD(2011)0218 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de 

gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană 



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, 

 

întrucât: 

(-1) Pentru a reflecta modificările determinate de intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona, este necesară efectuarea unei alinieri generale a Regulamentului (CE) nr. 

1967/2006 al Consiliului1. [AM 2] 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 conferă Comisiei competențe în vederea punerii în 

aplicare a unor dispoziții din acesta.  

(2) Competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 

trebuie aliniate la dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 

(3) În vederea aplicării unora dintre dispozițiile completării sau modificării anumitor 

elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1967/2006, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește următoarele: [AM 3] 

 

– acordarea de derogări în cazul în care acestea sunt prevăzute în mod specific în 

regulamentul respectiv; 

– desemnarea unei zone de pescuit protejate în apele teritoriale ale unui stat 

membru sau stabilirea unor măsuri de gestionare a pescuitului pentru apele în 

                                                 
1  JO C 43, 15.2.2012, p. 56. 
2  Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2013. 



cauză în situația în care măsurile de gestionare a pescuitului din statul 

membru nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a 

resurselor și a mediului; [AM 4] 

– decizia de a confirma, anula sau modifica desemnarea unei zone de pescuit 

protejate care ar putea afecta navele unui alt stat membru; [AM 5] 

– modificarea derogării de autorizare a utilizării traulelor; [AM 6] 

– modificarea planului de gestionare al unui stat membru în cazul în care planul 

de gestionare nu este suficient pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a 

resurselor și a mediului; [AM 7] 

 

– decizia de a confirma, anula sau modifica planul de gestionare al unui stat 

membru, care ar putea afecta navele unui alt stat membru; [AM 8] 

– distribuția surplusului de capacitate de pescuit disponibilă între statele membre 

în zona de gestionare de 25 de mile din jurul Maltei, și [AM 9] 

– determinarea criteriilor care urmează a fi aplicate pentru stabilirea și repartizarea 

rutelor pentru dispozitivele de atragere a peștilor (FAD) pentru pescuitul de 

corifenă în cadrul zonei de gestionare de 25 de mile din jurul Maltei.  

– adoptarea normelor pentru specificațiile tehnice suplimentare pentru panourile cu 

ochiuri pătrate care trebuie introduse în plase remorcate; [AM 10] 

– adoptarea specificațiilor tehnice care să limiteze dimensiunea maximă a parâmei 

superioare, a grandeei marginii de întinsură, a circumferinței sau a perimetrului 

traulelor, împreună cu numărul maxim de plase în traulele multiechipate şi 

[AM 11] 

– modificări ale anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.  [AM 12] 
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Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă 

și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. 

(5) Referirea la solul submarin de iarbă de mare din specia Posidonia oceanica ar trebui 

clarificată. 

(6) Sunt necesare informații suplimentare de natură tehnică și științifică pentru a se ține 

seama în mod corespunzător de specificitățile pescuitului în Marea Mediterană, pentru 

a permite Comisiei să stabilească eventuale specificații tehnice care să limiteze 

dimensiunea maximă a traulelor și numărul maxim de plase în traulele multiechipate, 

după cum s-a menționat anterior.  [AM 13] 

(6a) Conservarea resurselor halieutice din Marea Mediterană este deosebit de importantă 

și, prin urmare, ar trebui menționată în titlul Regulamentului (CE) nr. 1967/2006. 

[AM 14] 

(7) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 ar trebui modificat în consecință,  

 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 se modifică după cum urmează: 

-1. Titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare 

pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea 

Mediterană” 

[AM 1] 

1. La articolul 4 alineatul (5), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:  



„(5) Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru autorizarea 

pescuitului cu nave cu o lungime totală mai mică sau egală cu 12 metri și o 

putere a motorului mai mică sau egală cu 85 kW, cu plase de fund remorcate, 

întreprins în mod tradițional deasupra solului submarin de Posidonia oceanica, 

cu condiția ca:” 

 

1a. La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) După perioada stabilită la alineatul (1) și până la 30 noiembrie 2009, Consiliul 

poate desemna zone de pescuit protejate suplimentare sau poate modifica 

delimitarea acestora și normele de gestionare instituite pentru acestea, pe baza 

unor noi informații științifice relevante. 

După 1 decembrie 2009, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, pe baza unei propuneri a 

Comisiei, desemnează zone de pescuit protejate suplimentare sau modifică 

delimitarea acestora și normele de gestionare instituite pentru acestea, pe baza 

unor noi informații științifice relevante.” 

[AM 15] 

1b. Articolul 7 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

 

„(4) În cazul în care Comisia consideră că măsurile de gestionare a 

pescuitului notificate în conformitate cu alineatul (3) nu sunt suficiente 

pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, 

Comisia poate solicita statului membru în cauză, după consultarea 

acestuia, modificarea măsurii în termen de trei luni de la data notificării 

solicitării. 



În cazul în care Comisia consideră că măsurile de gestionare a 

pescuitului adoptate de statul membru nu au fost modificate sau au fost 

modificate necorespunzător și în continuare nu sunt suficiente pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

30a, pentru a desemna o zonă de pescuit protejată sau pentru a stabili 

măsuri de gestionare a pescuitului în privința apelor în cauză.” 

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) În cazul în care un stat membru propune desemnarea unei zone de 

pescuit protejate în apele sale teritoriale care ar putea afecta navele unui 

alt stat membru, acesta informează Comisia, celălalt stat membru și 

Consiliul consultativ regional în cauză înainte de a adopta decizia de 

desemnare. 

 

Statele membre și Consiliul consultativ regional în cauză pot transmite 

Comisiei, în scris, observațiile lor legate de propunerea de desemnare în 

termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării propunerii de 

desemnare. 

După analizarea eventualelor observații transmise, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, 

care confirmă, anulează sau modifică desemnarea în termen de 60 de 

zile lucrătoare de la data notificării propunerii de desemnare.” 

[AM 16] 

2. Articolul 13 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

 

„(5) Statele membre pot solicita o derogare de la alineatele (1), (2) și (3). 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 



articolul 30a, pentru a permite astfel de derogări cu condiția ca acestea să 

fie justificate prin caracteristici geografice speciale ale zonelor maritime în 

cauză, cum ar fi dimensiunea limitată a platformei continentale de-a lungul 

întregii linii de coastă a unui stat membru sau întinderea limitată a 

terenurilor de pescuit unde pot fi utilizate traule, în cazul în care activitățile 

de pescuit nu au un impact semnificativ asupra mediului marin și afectează 

un număr limitat de nave ale statului membru sau, după caz, ale altor state 

membre și cu condiția ca aceste activități de pescuit să nu poată fi 

întreprinse cu altă unealtă și să facă obiectul unui plan de gestionare 

menționat la articolele 18 sau 19. Statele membre furnizează justificări 

științifice și tehnice actualizate pentru astfel de derogări.” 

 

(b) alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text: 

„(10) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 30a, permițând derogări de la alineatele (1) și (2), pentru zonele 

de pescuit care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 4 alineatul 

(5).” 

(ba) La alineatul (11), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„În cazul în care Comisia, pe baza notificărilor furnizate de statele membre în 

conformitate cu al doilea și al treilea paragraf sau pe baza unor noi opinii 

științifice, consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru o derogare, 

aceasta poate solicita, după consultarea statului membru în cauză, modificarea 

derogării în termen de trei luni de la data notificării solicitării. În cazul în care 

Comisia consideră că statul membru nu a modificat derogarea sau a 

modificat-o necorespunzător, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a modifica derogarea cu 

scopul de a asigura protecția resurselor și a mediului.” 

[AM 17] 

 



2a. La articolul 14, alineatul (3) se elimină. [AM 18] 

2b. La articolul 18 alineatul (1) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu 

următorul text: 

„(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, pe baza unei propuneri a Comisiei, adoptă planuri de 

gestionare pentru zone de pescuit mediteraneene specifice, în special în zonele 

aflate total sau parțial în afara apelor teritoriale ale statelor membre. Aceste 

planuri pot include în special:” 

[AM 19] 

2c. Articolul  19 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text: 

„(8) În cazul în care, pe baza notificării menționate la alineatul (7) sau a 

unor noi date științifice, Comisia consideră că un plan de gestionare 

adoptat în temeiul alineatului (1) sau (2) nu este suficient pentru a 

asigura un nivel ridicat de protecție a resurselor și a mediului, Comisia 

poate solicita statului membru în cauză, după consultarea acestuia, 

modificarea planului în termen de trei luni de la data notificării 

solicitării. 

 

În cazul în care Comisia consideră că planul de gestionare adoptat de 

statul membru nu a fost modificat sau a fost modificat necorespunzător 

și în continuare nu este suficient pentru a asigura un nivel ridicat de 

protecție a resurselor și a mediului, Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, pentru a modifica planul 

de gestionare cu scopul de a asigura protecția resurselor și a mediului.” 

(b) alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text: 

„(9) În cazul în care un stat membru propune adoptarea unui plan de 

gestionare care ar putea afecta navele unui alt stat membru, acesta 



informează Comisia, celălalt stat membru și Consiliul consultativ 

regional în cauză înainte de a adopta planul de gestionare. 

Statele membre și Consiliul consultativ regional în cauză pot transmite 

Comisiei, în scris, observațiile lor legate de planul de gestionare în 

termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării adoptării propuse. 

 

După analizarea eventualelor observații transmise, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30a, 

care confirmă, anulează sau modifică planul în termen de 60 de zile 

lucrătoare de la data notificării planului de gestionare propus.” 

[AM 20] 

3. La articolul 26 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:  

„(3) În cazul în care capacitatea globală de pescuit menționată la alineatul (2) litera 

(a) depășește capacitatea globală de pescuit a traulelor cu o lungime totală egală 

sau mai mică de 24 de metri și care au operat în zona de gestionare în perioada 

de referință 2000-2001 („capacitatea de pescuit de referință”), Comisia adoptă 

acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru repartizarea acestui surplus 

de capacitate de pescuit disponibilă între statele membre, luând în considerare 

interesul statelor membre care solicită o autorizare.”  

4. La articolul 27 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30a, pentru a determina 

criteriile care urmează a fi aplicate pentru instituirea și repartizarea rutelor pentru 

FAD.” 

 

4a. Articolul 28 se elimină. [AM 21] 

4b. Articolul 29 se elimină. [AM 22] 



5. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text: elimină. 

„Anexele se modifică prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu 

articolul 30a”. 

[AM 23] 

6. Se inserează următorul articol: 

„Articolul 30a 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva 

respectării condițiilor prevăzute la prezentul articol.  

 

(2) Delegarea de competențe, Competența de a adopta acte delegate menționată la 

articolul 4 alineatul (5), la articolul 7 alineatele (4) și (5), la articolul 13 

alineatele (5) și (10), la articolul 13 alineatul (11) al patrulea paragraf, la 

articolul 19 alineatele (8) și (9), la articolul 26 alineatul (3) primul paragraf și la 

articolul 27 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 30, la punctul 3 din anexa 

I secțiunea B și la punctul 7 din anexa II, este conferită pentru se conferă 

Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată trei ani de la 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 24] 

(3) Delegarea de competențe, menționată la articolul 4 alineatul (5), la articolul 7 

alineatele (4) și (5), la articolul 13 alineatele (5) și (10), la articolul 13 alineatul 

(11) al patrulea paragraf, la articolul 19 alineatele (8) și (9), la articolul 26 

alineatul (3) primul paragraf și la articolul 27 alineatul (3) al doilea paragraf la 

articolul 30, la punctul 3 din anexa I secțiunea B și la punctul 7 din anexa II, 

                                                 
  Data intrării în vigoare a prezentului regulament. 



poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. 

Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate 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. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.  

 

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

European și Consiliului.  

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (5), al articolului 7 

alineatele (4) și (5), al articolului 13 alineatele (5) și (10), al articolului 13 

alineatul (11) al patrulea paragraf, al articolului 19 alineatele (8) și (9), al 

articolului 26 alineatul (3) primul paragraf și al articolului 27 alineatul (3) al 

doilea paragraf, al articolului 30, al punctului 3 din anexa I secțiunea B și al 

punctului 7 din anexa II 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. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.” 

 

7. În anexa I, secțiunea B se modifică după cum urmează: 

(a) Punctul 3 se înlocuiește cu următorul text: 

„3. Pot fi inserate panouri cu ochiuri pătrate în orice plasă remorcată și se 

plasează în fața oricărei guri a traulului sau la orice punct dintre partea 

frontală a oricărei guri a traulului și partea posterioară a sacului. Nu se 

obstrucționează în niciun fel prin elemente interne sau externe atașate. Se 

construiesc din plase fără noduri sau din plase construite cu noduri 

antialunecare și se introduc în așa fel încât ochiurile să rămână deschise 

complet pe toată durata pescuitului. Normele de aplicare pentru 



specificațiile tehnice suplimentare ale panourilor cu ochiuri pătrate se 

stabilesc prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu 

articolul 30a.” 

[AM 25] 

(b) Se elimină punctul 4. [AM 26] 

(c) Punctul 5 se înlocuiește cu următorul text: 

„5. Este interzisă transportarea la bord sau utilizarea oricărei plase 

remorcate al cărei sac este construit integral sau parțial din orice tip de 

material de plasă, format din ochiuri de alt tip decât ochiuri pătrate sau 

în formă de romb.” 

[AM 27] 

 

8. În La anexa II, se elimină punctul 7. se înlocuiește cu următorul text: 

„7. Specificațiile tehnice care limitează dimensiunea maximă a parâmei superioare, a 

grandeei marginii de întinsură, a circumferinței sau perimetrului traulelor, 

împreună cu numărul maxim de plase în traulele multiechipate pot fi stabilite de 

Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 

30a.” 

[AM 28] 

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 

 


