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

exploatează aceste rezerve - 2 ***I 

Rezoluţia 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)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2012)0498), 

– 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 (C7-0290/2012), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 decembrie 20121, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0146/2013), 

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. 

                                                 
1  JO C 44, 15.2.2013, p. 125. 



 

P7_TC1-COD(2012)0236 

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 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) Evaluarea științifică a rezultatelor 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 rezerve3 efectuată de către Comitetul 

științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a scos la iveală o serie de 

probleme legate de aplicarea acestui regulament. 

(2) Statele membre au utilizat metode diferite pentru a calcula efortul de pescuit în anii de 

referință și pentru a calcula utilizarea efortului în cadrul planului. Acest lucru a permis 

desfășurarea unui nivel mai ridicat al efortului de pescuit decât era prevăzut în plan, 

situație care ar trebui așadar remediată prin uniformizarea metodologiilor folosite de 

statele membre pentru a calcula efortul. [AM 1] 

(3) Lipsa unor evaluări analitice în unele zone geografice împiedică aplicarea normelor 

obișnuite de control al exploatării, ceea ce determină o reducere anuală automată cu 

                                                 
1 JO C 44, 15.2.2013, p. 125. 
2  Poziţia Parlamentului European din 11 iunie 2013. 
3 JO L 348, 24.12.2008, p. 20. 



25 % a capturilor totale admisibile (TAC) și a efortului de pescuit. Odată cu punerea în 

aplicare a planului, nivelurile efortului de pescuit alocate pentru zonele în cauză au fost 

reduse în mod semnificativ. Evaluarea științifică realizată de CSTEP sugerează că, în 

unele cazuri, ar fi mai potrivit să se utilizeze alte unități de măsură decât rata 

mortalității provocate de pescuit pentru stabilirea TAC și să se renunțe la reducerea 

automată a TAC și a efortului. 

(3a) Menținerea la un nivel sustenabil a ratelor mortalității provocate de pescuit, pe baza 

avizelor științifice, ar trebui să faciliteze refacerea stocurilor de pește. Statele 

membre ar trebui să acorde prioritate dezvoltării și promovării de măsuri și 

stimulente care vizează evitarea capturilor nedorite. Ar trebui să se acorde sprijin 

financiar pentru adoptarea unor măsuri privind utilizarea uneltelor de pescuit 

selective. [AM 2] 

(4) Planul prevede posibilitatea excluderii navelor ale căror activități nu contribuie în mod 

semnificativ la mortalitatea codului. Pentru ca efortul asociat acestor activități să nu fie 

redirecționat către pescuitul de cod, este necesar să se reducă valorile de referință ale 

efortului. Pentru a evita sarcina administrativă aferentă recalculării efortului de 

referință de fiecare dată când se decide excluderea anumitor activități, este oportun să 

se stabilească criterii clare de excludere, astfel încât nivelurile efortului de referință să 

poată fi fixate definitiv. 

(5) Pentru a facilita desfășurarea unor activități de pescuit mai selective în cadrul 

pescuitului integral documentat în care toate capturile sunt scăzute din cote, este 

oportun să se excludă din regimul efortului de pescuit navele care participă la aceste 

testări. 

(6) Cantitățile alocate din efortul de pescuit maxim admisibil au fost reduse semnificativ 

pentru principalele unelte de pescuit de cod după intrarea în vigoare a planului. Acest 

lucru poate avea un impact economic și social considerabil asupra segmentelor de flotă 

care folosesc aceleași unelte, dar care pescuiesc în principal alte specii decât cod. 

Pentru a remedia aceste probleme sociale și economice, este necesar să se introducă un 

mecanism de suspendare a oricăror noi ajustări ale efortului de pescuit. 

(7) Dat fiind că una dintre versiunile lingvistice ale articolului 13 alineatul (2) litera (b) are 



o formulare diferită față de celelalte versiuni, este necesar să se modifice textul acestei 

dispoziții pentru a garanta aplicarea sa uniformă. 

(8) Ținând cont de nivelurile ridicate ale capturilor de cod aruncate înapoi în mare care au 

fost observate în timpul perioadei de aplicare a planului, este necesar ca statele 

membre să ia măsurile necesare pentru a reduce la minimum și, acolo unde este 

posibil, pentru a elimina capturile aruncate înapoi în mare, printre altele prin alocarea 

posibilităților lor de pescuit între nave în așa fel încât cotele să corespundă în cea mai 

mare măsură posibil capturilor preconizate. [AM 3] 

(9) Derogările de la plan prevăzute la articolele 11 și 13 reprezintă un risc pentru succesul 

acestuia, dacă nu sunt corect aplicate. O evaluare a aplicării acestor derogări a scos în 

evidență necesitatea de a consolida cerințele privind monitorizarea, controlul și 

documentația completă care le justifică. Întrucât cadrul UE de control al pescuitului 

este bazat pe risc, este necesar ca activităților care fac obiectul unei derogări să le fie 

atribuit un nivel de risc „foarte ridicat”. 

(10) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a 

unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii 

comune în domeniul pescuitului1 a abrogat mai multe articole din Regulamentul (CE) 

nr. 1342/2008 care făceau trimitere la anexele II și III. Întrucât în Regulamentul (CE) 

nr. 1342/2008 nu mai există alte trimiteri la anexele II și III, aceste anexe ar trebui 

eliminate. 

(11) 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. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text: 

 „Articolul 4 

Calcularea efortului de pescuit 

                                                 
1 JO L 343, 22.12.2009, p. 1. 



(1) În sensul prezentului regulament, efortul de pescuit desfășurat de un grup de 

nave se calculează drept suma produselor dintre valorile de capacitate în kW 

pentru fiecare navă și numărul de zile în care fiecare navă a fost prezentă în una 

dintre zonele definite în anexa I. O zi de prezență într-o zonă reprezintă orice 

perioadă neîntreruptă de 24 de ore (sau o parte a acesteia) în care o navă fie este 

prezentă în zonă și absentă din port, fie, după caz, își utilizează uneltele de 

pescuit în zonă. [AM 4]  

(2)  Statele membre calculează zilele de prezență într-o zonă în conformitate cu 

articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 

noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru 

asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului*. 

_____________ 

 * JO L 343, 22.12.2009, p. 1.” [AM 5] 

1a. La articolul 8, se inserează următorul alineat: 

„ (5a)Fără a aduce atingere alineatelor (2) - (5), Consiliul poate stabili un alt nivel 

al TAC atunci când avizele științifice arată că acest nivel ar fi mai potrivit 

pentru a îndeplini obiectivele planului.” [AM 6] 

2. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text: 

 „Articolul 9 

Procedura specială de stabilire a TAC 

(1) Atunci când nu există informații suficiente pentru a stabili TAC în conformitate 

cu articolul 7, TAC pentru stocurile de cod din Kattegat, vestul Scoției și Marea 

Irlandei se stabilește la nivelul indicat în avizele științifice. Cu toate acestea, 

dacă nivelul indicat de avizele științifice depășește cu peste 20 % TAC pentru 

anul precedent, TAC se stabilește la un nivel cu 20 % mai mare decât nivelul din 

anul precedent, iar dacă nivelul indicat de avizele științifice este cu mai mult de  

20 % sub TAC din anul precedent, TAC se stabilește la un nivel cu  20 % mai 

mic decât cel din anul precedent.  



(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), atunci când avizele științifice 

indică faptul că nu ar trebui să existe pescuit direcționat și faptul că: 

(i) ar trebui limitate sau reduse capturile accidentale la nivelul recomandat 

de CSTEP sau ICES și/sau 

(ii) ar trebui reduse capturile de cod la nivelul recomandat de CSTEP sau 

ICES, 

 Consiliul decide să nu aplice o ajustare anuală a capturii totale admisibile în 

anul următor, cu condiția ca TAC să fie stabilită numai pentru 

capturile accidentale. [AM 7] 

(3) Atunci când nu există informații suficiente pentru a stabili TAC în conformitate 

cu articolul 8, TAC pentru stocurile de cod din Marea Nordului, Skagerrak și 

estul Canalului Mânecii se stabilește prin aplicarea mutatis mutandis a 

alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, cu excepția cazului în care, în urma 

consultărilor purtate cu Norvegia, este convenit un nivel diferit al TAC.” 

3. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se elimină. 

4. Se inserează următoarele articole: 

 „Articolul 11a 

Excluderea efortul de pescuit desfășurat în anumite zone, la anumite adâncimi sau cu 

anumite unelte  

(1) Efortul de pescuit desfășurat de o navă în timpul unei campanii de pescuit poate 

fi exclus de către statele membre , cu condiția îndeplinirii uneia dintre 

următoarele condiții: [AM 9] 

(a) întreaga activitate de pescuit a navei în campania respectivă se desfășoară 

în afara zonelor de distribuție a codului enumerate în lista menționată la 

alineatul (2)  

sau  

(b) întreaga activitate de pescuit a navei în campania respectivă se desfășoară 



la o adâncime mai mare de 300 m 

sau 

(c) în cursul acestei campanii de pescuit, nava în cauză  folosește un singur tip 

de unealtă reglementată la bord, iar aceasta este inclusă pe lista menționată 

la alineatul (2). Dacă vasul are alte unelte la bord în timpul campaniei de 

pescuit, acestea sunt arimate în conformitate cu articolul 47 din 

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. [AM 10] 

(2) Pe baza informațiilor furnizate de către statele membre potrivit alineatului (3) și 

în conformitate cu avizele științifice, Consiliul stabilește o listă a zonelor situate 

în afara zonelor de distribuție a codului și o listă a uneltelor de pescuit ale căror 

caracteristici tehnice permit limitarea capturilor de cod la mai puțin de 1,5 % în 

greutate din totalul capturilor. Odată ce o unealtă sau o zonă supusă spre 

aprobare de către un stat membru este aprobată, aceasta poate fi folosită de 

către alte state membre. [AM 11] 

(3) Statele membre furnizează informațiile de care Comisia are nevoie pentru a 

evalua dacă o zonă sau o unealtă trebuie să figureze pe lista de zone sau pe lista 

de unelte de pescuit menționate la alineatul (2). 

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

detaliate privind formatul și procedura de transmitere către Comisie a 

informațiilor menționate la alineatul (3). Respectivele acte de punere în aplicare 

se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32. 

 Articolul 11b 

Ajustarea valorii de referință pentru calcularea efortului de pescuit maxim admisibil 

(1) Efortul de pescuit menționat la articolul 11a alineatul (1) utilizat la stabilirea 

valorii de referință menționate la articolul 12 alineatul (2) litera (a) se deduce din 

valoarea de referință în conformitate cu prezentul articol. 

(2) Cererile de ajustare a valorii de referință menționate la alineatul (1) trebuie 

înaintate de către statele membre Comisiei până la  data de 31 decembrie a 

fiecărui an. [AM 12] 



(3) Valoarea de referință ajustată se utilizează pentru a recalcula nivelul efortului de 

pescuit maxim admisibil pentru grupul de efort în cauză prin aplicarea ajustărilor 

procentuale anuale aplicate de la intrarea în vigoare a planului. 

(4) Excluderea efortului de pescuit menționată la articolul 11a poate fi aplicată 

grupului de efort pertinent numai după recalcularea efortului de pescuit maxim 

admisibil în conformitate cu prezentul articol. 

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

detaliate privind formatul și procedura de transmitere către Comisie a cererilor 

menționate la alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32. 

 Articolul 11c 

Excluderea navelor care participă la testări ale activităților de pescuit integral 

documentate 

(1) Efortul de pescuit desfășurat de o navă atunci când participă la testări ale 

activităților de pescuit integral documentate, în cadrul cărora toate capturile de 

cod, inclusiv capturile aruncate înapoi în mare, se scad din cotă, poate fi exclus 

de către statele membre din regimul efortului de pescuit. 

(2) Atunci când se aplică alineatul (1), statele membre trebuie să ajusteze nivelul 

maxim admisibil al efortului de pescuit stabilit în conformitate cu articolul 12 

alineatul (1) pentru grupul de efort vizat. Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare de stabilire de norme detaliate privind ajustarea nivelului maxim 

admisibil al efortului de pescuit menţionat în prima teza. Actele de punere în 

aplicare respective se adoptă în temeiul articolului 32. [AM 13]  

(3) Statele membre informează Comisia cu privire la orice ajustare a efortului de 

pescuit maxim admisibil în conformitate cu alineatul (2). Notificarea include 

detalii privind navele excluse și volumul efortului de pescuit dedus, atât la nivel 

agregat, cât și la nivelul fiecărei nave. 

 [AM 14] 

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



detaliate privind formatul și procedura de notificare menționată la alineatul (3). 

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

prevăzută la articolul 32. 

 Articolul 11d 

Măsuri  privind excluderile obținute în prealabil [AM 15] 

 Excluderile de la regimul efortului de pescuit care erau deja în vigoare înainte de  … 

continuă să se aplice atât timp cât condițiile în care au fost acordate rămân îndeplinite. 

Statele membre furnizează anual Comisiei orice informații relevante care să îi permită 

acesteia să decidă dacă aceste condiții rămân îndeplinite.” [AM 16] 

                                                 

  A se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 



5. Articolul 12 se modifică după cum urmează: 

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

„ (4) Pentru grupurile de efort de pescuit cumulate ale căror capturi cumulate 

procentuale calculate în conformitate cu alineatul (3) litera (d) sunt egale 

sau mai mari de 20 %, se aplică ajustări anuale. Efortul de pescuit maxim 

admisibil al grupurilor în cauză se calculează după cum urmează: 

(a) în cazul în care se aplică articolul 7 sau 8, valorii de referință i se 

aplică același procentaj de ajustare care este stabilit la articolele 

respective pentru rata mortalității provocate de pescuit; 

(b) în cazul în care se aplică  articolul 9, efortului de pescuit i se aplică 

același procentaj de ajustare ca cel aplicat pentru ajustarea TAC în 

raport cu anul precedent.” 

 [AM 17] 

(b) se adaugă următorul alineat: 

„ (6) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), atunci când efortul de 

pescuit maxim admisibil a fost redus timp de patru ani consecutivi, 

Consiliul poate decide să nu aplice o ajustare anuală a efortului de pescuit 

maxim admisibil în anul sau anii următori.” 

5a. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 12a 

 În vederea obținerii unor rate sustenabile a mortalității provocate de pescuit, pe baza 

avizelor științifice, este pusă în aplicare o eliminare treptată a capturilor aruncate 

înapoi în mare. Statele membre, sprijinite financiar de Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime, introduc măsuri privind utilizarea de unelte de pescuit 

selective și alte măsuri în acest sens. Statele membre consultă Consiliul consultativ 

regional relevant, precum și ICES și/sau CSTEP și părțile interesate relevante cu 

privire la măsurile care urmează să fie adoptate.” [AM 8 şi 18] 



6. La articolul 13 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) are drept rezultat o compoziție a capturilor, incluzând capturile aruncate înapoi 

în mare, în care codul reprezintă sub 5 %, în întreaga perioadă de gestionare”. 

7. La articolul 14, se adaugă următoarele alineate: 

„(5) În cazul în care datele științifice indică faptul că  folosirea unei anumite unelte 

de pescuit provocă aruncarea înapoi în mare a unor cantități mari de cod  de-a 

lungul sezonului de gestionare, statul membru în cauză ia măsuri imediate 

pentru a reduce la minimum capturile de cod aruncate înapoi în mare. [AM 19] 

(6) Statele membre instituie și includ în programele lor naționale de acțiuni de 

control prevăzute la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sisteme 

care să asigure respectarea condițiilor menționate la articolele 11a, 11b, 11c și 

13. În cadrul gestionării riscului menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) 

nr. 1224/2009, statele membre atribuie un nivel de risc „foarte ridicat” navelor 

care operează în conformitate cu articolele respective.” 

7a. La articolul 16 alineatul (3), cuvintele „în 2009” sunt eliminate. [AM 20] 

7b. La articolul 17, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) În cazul în care indicele CPUE al categoriei de echipamente donatoare este 

mai mic decât CPUE al categoriei de echipamente receptoare, statul membru 

aplică un factor de corecție cantității de efort din categoria de echipamente 

receptoare, astfel încât CPUE mai mare al acesteia din urmă să fie compensat. 

Statele membre nu efectuează această ajustare atunci când pot justifica faptul 

că transferul se efectuează în vederea evitării capturilor de cod sau în cadrul 

unor demersuri de limitare a capturilor aruncate înapoi în mare în temeiul 

legislaţiei Uniunii privind utilizarea uneltelor de pescuit” [AM 21] 

8. Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 32 

Procedura comitetului 

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



articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Acesta 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.” 

9. Anexele II și III se elimină. 

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 


