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Un plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care 

exploatează aceste rezerve 1 ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la 

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

Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a 

unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează 

aceste rezerve (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2012)0021), 

– 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 (C7-0042/2012), 

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

Europene, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0141/2013), 

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. 



P7_TC1-COD(2012)0013 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 iunie 2013 în vederea 

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

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe 

termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve 

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, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

întrucât: 

                                                 
1 JO C 181, 21.6.2012, p. 204. 
2  Poziţia Parlamentului European din 11 iunie 2013. 



(1) Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a 

unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează 

aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/20041 acordă Consiliului 

competența de a monitoriza și a revizui ratele maxime ale mortalității prin pescuit și 

nivelurile asociate ale biomasei stocului de reproducere specificate în cuprinsul său. 

[AM 1] 

 [AM 2] 

                                                 
1 JO L 348, 24.12.2008, p. 20. 



(3) În vederea modificării sau a completării anumitor elemente neesențiale ale prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 1342/2008, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește următoarele: 

– modificări ale valorilor ratelor maxime ale mortalității prin pescuit și ale 

nivelurilor asociate ale biomasei stocului de reproducere stabilite, atunci când 

rata țintă a mortalității prin pescuit a fost atinsă; 

– normele privind ajustarea efortului de pescuit în cazul în care un grup de nave 

este exclus din regimul de efort sau reinclus în acesta; 

– normele privind metoda de calculare a capacității de pescuit menționate la 

articolul 14 alineatul (3) și ajustarea nivelurilor maxime ale capacității, ca 

urmare a încetării permanente a activităților de pescuit și a transferurilor de 

capacitate; 

– normele privind metoda de calculare pentru adaptarea efortului de pescuit maxim 

admisibil în raport cu gestionarea cotelor; 

– normele privind metoda de calculare pentru adaptarea efortului de pescuit maxim 

admisibil în urma transferului de efort între grupurile de efort; 

– modificări ale componenței zonelor geografice și ale categoriile de unelte 

stabilite în anexa I. 



(4) Este deosebit de important ca, pe durata activităților pregătitoare, Comisia să 

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

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și 

adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. 

 [AM 3] 

(6) Pentru a se asigura condiții unitare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1342/2008, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în ceea ce 

privește norme detaliate privind procedura și formatul de transmitere către Comisie a 

informațiilor solicitate în temeiul prezentului regulament, precum și formatul 

permisului special de pescuit și a listei navelor care dețin un astfel de permis special. 

Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către 

statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie1. 

 [AM 4] 

(8) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 se modifică după cum urmează: 

-1. La articolul 8, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: 

„(6) Atunci când rezervele de cod menționate la alineatul (1) au fost exploatate cu o 

rată a mortalității provocate de pescuit apropiată de 0,4 pe parcursul a trei ani 

succesivi, Comisia evaluează aplicarea prezentului articol. Dacă este necesar, 

Comisia face propuneri adecvate, care urmează a fi adoptate în conformitate 

cu procedura legislativă ordinară, pentru modificarea planului pe termen 

lung, în vederea asigurării exploatării la un randament durabil maxim.” 

[AM 5] 

                                                 
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 



1. La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:  

„(1) Comisia  adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 31a , stabilind noile 

valori pentru nivelurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2), articolul 6 și 

articolul 7 alineatul (2), atunci când rata țintă a mortalității prin pescuit  stabilită 

la articolul 5 alineatul (2) a fost atinsă sau în cazul în care  Comisia, pe baza 

avizelor din partea CSTEP și, după caz, pe baza altor date științifice  și în urma 

consultării depline a consiliului consultativ regional relevant, ajunge la 

concluzia că respectiva țintă, sau nivelul minim și cel de precauție al biomasei 

reproducătoare stabilite la articolul 6 sau nivelurile ratei mortalității prin pescuit 

indicate la articolul 7 alineatul (2) nu mai sunt adecvate pentru menținerea unui 

risc redus de epuizare a stocului și asigurarea randamentului maxim durabil.” 

[AM 6] 



2. Articolul 11 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Statele membre furnizează anual Comisiei informațiile corespunzătoare 

pentru a putea stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.”; 

(b) se adaugă următoarele alineate: 

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

articolul 31a pentru a stabili norme privind ajustarea efortului de pescuit în 

cazul în care un grup de nave este exclus din regimul de efort sau reinclus 

în regimul de efort în temeiul articolului 11 alineatul (2), precum și în 

cazul în care o navă nu mai respectă cerințele specificate în decizia de 

excludere. 

(5) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabileşte norme 

detaliate privind procedura și formatul de transmitere a informațiilor 

menționate la articolul 11 alineatul (3). Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 

alineatul (2).” 



2a. La articolul 13, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) Comisia solicită CSTEP să compare anual reducerea ratei mortalității codului 

care ar rezulta în urma aplicării alineatului (2) litera (c) cu reducerea care se 

estimează ca rezultat al ajustării efortului menționate la articolul 12 alineatul 

(4). Ținând seama de această evaluare, Comisia prezintă propuneri 

corespunzătoare, după caz, pentru ajustarea efortului de pescuit, care s-ar 

putea aplica categoriei de echipamente corespunzătoare în anul următor.” 

[AM 7] 

3. La articolul 14 se adaugă următorul alineat: 

„(5) Statele membre informează Comisia cu privire la baza pentru calcularea 

capacității de pescuit maxime menționate la alineatul (3), precum și cu privire la 

orice ajustări datorate încetării permanente a activităților de pescuit și 

transferurilor de capacitate în temeiul articolului 16 alineatul (3).” 



4. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 14a 

Competențe ale Comisiei 

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

31a pentru a preciza normele privind metoda de calculare a capacității de pescuit 

menționate la articolul 14 alineatul (3) și ajustarea nivelurilor maxime ale 

capacității, ca urmare a încetării permanente a activităților de pescuit și a 

transferurilor de capacitate în temeiul articolului 16 alineatul (3). 

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabileşte norme 

detaliate cu privire la următoarele: 

(a) formatul permisului special de pescuit prevăzut la articolul 14 alineatul (2) 

și procedurile privind punerea la dispoziție de către statele membre a listei 

navelor care dețin acest permis special în conformitate cu articolul 14 

alineatul (4); 

(b) procedura și formatul de transmitere către Comisie a informațiilor 

menționate la articolul 14 alineatul (5). 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 32 alineatul (2).” 



5. La articolul 16 se introduc următoarele alineate: 

„(4) Statele membre informează Comisia cu privire la orice adaptare a efortului în 

conformitate cu prezentul articol. 

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

31a pentru a stabili norme privind metoda de calculare care să permită statelor 

membre să adapteze efortul de pescuit maxim admisibil în raport cu gestionarea 

cotelor. 

(6) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabileşte norme 

detaliate privind procedura și formatul de transmitere către Comisie a 

informațiilor menționate la alineatul (4). Respectivele acte de punere în aplicare 

se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 alineatul (2).” 



6. La articolul 17 se introduc următoarele alineate: 

„(6) Statele membre informează Comisia cu privire la orice adaptare a efortului în 

conformitate cu prezentul articol. 

(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

31a pentru a stabili norme privind metoda de calculare care să permită statelor 

membre să adapteze efortul de pescuit maxim admisibil în urma transferului de 

efort între grupurile de efort. 

(8) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabileşte norme 

detaliate privind procedura și formatul de transmitere către Comisie a 

informațiilor menționate la alineatul (6). Respectivele acte de punere în aplicare 

se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 alineatul (2).” 



7. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text: 

 „Articolul 30 

Procedura de luare a deciziilor 

 În cazul în care prezentul regulament prevede că deciziile sunt luate de Consiliu, acesta 

hotărăște în conformitate cu tratatul.” 

8. La articolul 31, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

 „Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31a 

pentru a modifica anexa I la prezentul regulament pe baza următoarelor principii:” 



9. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 31a 

Exercitarea competențelor delegate 

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

condițiilor stabilite la prezentul articol.  

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (1), 

articolul 11 alineatul (4), articolul 14a alineatul (1), articolul 16 alineatul (5), 

articolul 17 alineatul (7) și articolul 31 se conferă Comisiei pentru o perioadă de  

trei ani începând cu .... Comisia întocmește 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 8]  

                                                 
  A se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 



(3) Delegarea  competenței menționată la articolul 10 alineatul (1), articolul 11 

alineatul (4), articolul 14a alineatul (1), articolul 16 alineatul (5), articolul 17 

alineatul (7) și articolul 31 poate fi revocată în orice moment de către 

Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 

delegării competenței specificate în decizia respectivă. Revocarea 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 9 nu priveşte 

toate versiunile lingvistice]  

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

European și Consiliului.  

(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), articolul 11 

alineatul (4), articolul 14a alineatul (1), articolul 16 alineatul (5), articolul 17 

alineatul (7)  sau articolul 31 intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost 

exprimată nicio obiecție nici din partea Parlamentului European, nici a 

Consiliului în termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului 

European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului 

respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la 

faptul că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.” [AM 10 nu priveşte toate 

versiunile lingvistice] 



10. Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text: 

 „Articolul 32 

Procedura comitetelor 

(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin 

articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Respectivul comitet este un 

comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie*. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

___________ 

* JO L 55, 28.2.2011, p. 13.” 



11. Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 34 

Reexaminare 

(1) Pe baza recomandărilor CSTEP și ale consiliului consultativ regional 

corespunzător, Comisia evaluează impactul măsurilor de gestionare privind 

rezervele de cod vizate și zonele piscicole ale respectivelor rezerve, cel mai 

târziu în cel de-al treilea an de aplicare a prezentului regulament și în 

continuare la fiecare al treilea an consecutiv de aplicare a sa. Dacă este 

necesar, Comisia face propuneri adecvate, care urmează a fi adoptate în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, pentru modificarea planului 

pe termen lung. 

(2) Aplicarea alineatului (1) nu aduce atingere delegării de competențe prevăzute 

în prezentul regulament.” [AM 11] 



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, 

Preşedintele Preşedintele 


