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Plan multianual pentru stocurile de cod din Marea Baltică şi unităţile de 
pescuit care exploatează aceste stocuri *
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 iunie 2007 referitoare la propunerea 
de regulament al Consiliului privind stabilirea unui plan multianual pentru stocurile de 
cod din Marea Baltică şi unităţile de pescuit care exploatează aceste stocuri 
(COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Procedura de consultare)
Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006)0411)1,

– având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6-0281/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit şi avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0163/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 
în mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul (1)

(1) Recentele avize ştiinţifice ale Consiliului 
Internaţional pentru Explorarea Apelor 
Maritime (ICES) indică faptul că stocul de 
cod menţionat la subdiviziunile ICES 25-32 
din Marea Baltică a scăzut la niveluri la care 
capacitatea sa reproductivă este redusă şi că 

Recentele avize ştiinţifice ale Consiliului 
Internaţional pentru Explorarea Apelor 
Maritime (ICES) indică faptul că stocul de 
cod menţionat la subdiviziunile ICES 25-32 
din Marea Baltică a scăzut la niveluri 
inferioare limitelor biologice de siguranţă, 

  
1 Nepublicată încă în JO.



acesta este exploatat într-un mod nedurabil. la care capacitatea sa reproductivă este 
redusă şi că acesta este exploatat într-un 
mod nedurabil.

Amendamentul 2
Considerentul 2a (nou)

(2a) Un plan multianual suficient de 
puternic şi durabil de gestionare a 
pescuitului de cod, bazat pe principiul 
precauţiei, ar permite stabilirea unui 
pescuit durabil şi permanent, la o scară 
mult mai largă decât în prezent. 

Amendamentul 3
Considerentul (3)

(3) Ar trebui luate măsuri pentru 
întocmirea unui plan multianual de 
gestionare a stocurilor de cod din Marea 
Baltică.

(3) Un plan multianual de gestionare a 
stocurilor de cod din Marea Baltică a fost 
adoptat în 2003, sub auspiciile Comisiei 
internaţionale pentru pescuitul în Marea 
Baltică (IBSFC).

Amendamentul 4
Considerentul 3a (nou)

(3a) Divizarea Mării Baltice într-o zonă de 
vest (subdiviziunile ICES 22, 23 şi 24) şi o 
zonă de est (subdiviziunile ICES 25 - 32) se 
datorează faptului că acestea constituie 
ecosisteme separate, cu proprietăţi complet 
diferite.

Amendamentul 5
Considerentul 3b (nou)

(3b) Potrivit ultimelor date ICES, 
aproximativ 35-45% din codul descărcat pe 
coasta de est a Marii Baltice este capturat 
în mod ilegal.

Amendamentul 6
Considerentul 3c (nou)

(3c) Potrivit Planului internaţional de 
acţiune al Organizaţiei pentru Alimentaţie 
şi Agricultură privind pescuitul ilegal, 
nedeclarat şi nereglementat: „Statele ar 
trebui să ia măsuri prin care să garanteze 



că proprii importatori, operatori de 
transbordări, cumpărători, consumatori 
furnizori de echipamente, precum şi 
băncile, societăţile de asigurări, alţi 
prestatori de servicii şi publicul sunt 
conştienţi de efectele nocive ale relaţiilor 
comerciale cu navele implicate în activităţi 
de pescuit INN”;

Amendamentul 7
Considerentul 4a (nou)

(4a) Articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 solicită 
Consiliului să adopte, ca prioritate, 
planurile de refacere pentru unităţile de 
pescuit care exploatează aceste stocuri, 
inferioare limitelor biologice de siguranţă. 

Amendamentul 8
Articolul 7

Prin derogare de la articolul 6, Consiliul 
poate, dacă este cazul, adopta un nivel al 
TAC care este inferior nivelului TAC 
stabilit în conformitate cu articolul 6.

Prin derogare de la articolul 6, Consiliul 
poate, dacă este cazul, adopta un nivel al 
TAC diferit de nivelul TAC obţinut ca 
urmare a aplicării articolului 6.

Amendamentul 9
Articolul 8 titlu

Procedură de stabilire a perioadelor în care 
este permis pescuitul cu unelte de pescuit 
cu o dimensiune a ochiurilor egală sau mai 
mare de 90 mm sau cu undiţe stabile de 
fund.

Procedură de stabilire a perioadelor în care 
este permis pescuitul de cod cu unelte de 
pescuit cu o dimensiune a ochiurilor egală 
sau mai mare de 90 mm.

Amendamentul 10
Articolul 8 alineatul (1) teza introductivă

(1) Este interzis pescuitul cu traulere, 
năvoade triunghiulare daneze sau unelte de 
pescuit similare, cu o dimensiune a 
ochiurilor egală sau mai mare de 90 mm, 
cu setci cu sirec, cu plase de încurcare sau 
cu năvoade cu maliţă cu o dimensiune a 
ochiurilor egală sau mai mare de 90 mm 
sau cu undiţe stabile de fund.

(1) Este interzis pescuitul cu traulere, 
năvoade triunghiulare daneze sau unelte de 
pescuit similare, cu o dimensiune a 
ochiurilor egală sau mai mare de 90 mm, 
cu setci cu sirec, cu plase de încurcare sau 
cu năvoade cu maliţă cu o dimensiune a 
ochiurilor egală sau mai mare de 90 mm.



Amendamentul 11
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În cazurile în care CSTEP estimează că 
rata mortalităţii la pescuit pentru unul 
dintre stocurile de cod este mai mare cu cel 
puţin 10% faţă de rata minimă a 
mortalităţii definită la articolul 4, numărul 
total de zile în care pescuitul cu uneltele 
prevăzute la alineatul (1) este permis este 
redus cu 10% faţă de numărul total de zile 
permis în anul în curs.

(3) În cazurile în care CSTEP estimează că 
rata mortalităţii la pescuit pentru unul 
dintre stocurile de cod este mai mare cu cel 
puţin 10% faţă de rata minimă a 
mortalităţii definită la articolul 4, numărul 
total de zile în care pescuitul cu uneltele 
menţionate la alineatul (1) este permis, este 
redus cu 8% faţă de numărul total de zile 
permis în anul în curs.

Amendamentul 12
Articolul 8 alineatul (6a) (nou)

(6a) Prin derogare de la normele privind 
dimensiunea minimă de debarcare pentru 
cod, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
2187/2005, dimensiunea minimă de 
debarcare pentru cod în subdiviziunile 22-
32 este de 40 cm.

Amendamentul 13
Articolul 12 alineatul (1)

(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul 
(4) din Regulamentul CEE nr. 2874/93 de 
stabilire a unui sistem de control aplicabil 
politicii comune de pescuit, comandanţii 
tuturor navelor maritime comunitare a 
căror lungime totală este egală sau mai 
mare de 8 metri ţin un jurnal de bord al 
operaţiunilor desfăşurate, în conformitate 
cu articolul 6 din respectivul regulament.

(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul 
(4) din Regulamentul CEE nr. 2874/93 de 
instituire a unui sistem de control aplicabil 
politicii comune din domeniul pescuitului,
comandanţii tuturor navelor maritime 
comunitare a căror lungime totală este 
egală sau mai mare de 8 metri, care sunt 
titulari ai unui permis special pentru 
pescuitul de cod în Marea Baltică, eliberat 
în conformitate cu articolul 11 din 
prezentul regulament, ţin un jurnal de bord 
al operaţiunilor desfăşurate, în
conformitate cu articolul 6 din respectivul 
regulament.

Amendamentul 14
Articolul 16

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) 
din Regulamentul (CEE) nr. 2807/83, 
marja de toleranţă admisibilă pentru 
estimarea cantităţilor de peşte, exprimate în 
kilograme, supuse TAC, care sunt reţinute 

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) 
din Regulamentul (CEE) nr. 2807/83, 
marja de toleranţă admisibilă pentru 
estimarea cantităţilor de peşte, exprimate în 
kilograme, supuse TAC, care sunt reţinute 



la bordul vaselor de pescuit, este de 8% din 
cifra introdusă în jurnalul de bord.

la bordul navelor de pescuit, este de 10%
din cifra introdusă în jurnalul de bord.

Pentru capturile descărcate fără a fi sortate, 
marja de toleranţă permisă în estimarea 
cantităţilor este de 8% din cantitatea totală 
reţinută la bord.

Pentru capturile descărcate fără a fi sortate, 
marja de toleranţă permisă în estimarea 
cantităţilor este de 10% din cantitatea 
totală reţinută la bord.

Amendamentul 15
Articolul 17 alineatul (2)

(2) În cazul în care o navă de pescuit 
părăseşte zonele A, B sau C (subdiviziunile 
28-32), cu mai mult de 100kg de cod la 
bord, aceasta trebuie:

(2) În cazul în care o navă de pescuit 
părăseşte zonele A, B sau C (subdiviziunile 
28-32), cu mai mult de 100 kg de cod la 
bord, comandantul acestei nave notifică 
imediat inspectoratului de pescuit 
corespunzător mărimea capturii din zona 
pe care nava a părăsit-o.

(a) să se ducă direct în portul din zona în 
care a pescuit şi să descarce captura sau
(a) să se ducă direct în portul din afara 
zonei în care a pescuit şi să descarce 
captura.
(c) Atunci când nava de pescuit părăseşte 
zona în care a pescuit, năvoadele sunt 
arimate, respectând următoarele condiţii, 
astfel încât acestea să nu fie uşor 
utilizabile:
(i) năvoadele, greutăţile şi uneltele 
similare sunt detaşate de panourile lor şi 
de cablurile şi corzile de tractare sau 
năvodit,
(ii) năvoadele care sunt pe punte sau 
deasupra acesteia sunt fixate în siguranţă 
de o parte a superstructurii.

Amendamentul 16
Articolul 20 alineatul (1)

(1) Navele de pescuit cu peste 100kg de 
cod la bord nu încep descărcarea înainte de 
a fi autorizate de autorităţile competente 
ale locului de descărcare.

(1) Navele de pescuit cu peste 300 kg de 
cod la bord nu încep descărcarea înainte de 
a fi autorizate de autorităţile competente 
ale locului de descărcare.

Amendamentul 17
Articolul 27 alineatul (1)

(1) Comisia, pe baza avizului CSTEP şi a 
Consiliului Consultativ Regional Baltic, 

(1) Comisia, pe baza avizului CSTEP şi a 
Consiliului Consultativ Regional Baltic, 



evaluează impactul măsurilor de gestionare 
asupra stocurilor în cauză şi asupra 
unităţilor de pescuit care exploatează 
aceste stocuri în cel de-al treilea an de 
aplicare a prezentului regulament şi în 
fiecare din anii următori acestuia.

evaluează impactul măsurilor de gestionare 
asupra stocurilor în cauză şi asupra 
unităţilor de pescuit care exploatează 
aceste stocuri în cel de-al doilea an de 
aplicare a prezentului regulament şi în 
fiecare din anii următori acestuia.

Amendamentul 18
Articolul 27 alineatul (2)

(2) Comisia solicită avizul ştiinţific al 
CSTEP cu privire la rata progresului 
înregistrat în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 4 în cel de-al treilea
an de aplicare a prezentului regulament şi 
apoi din trei în trei ani. În cazul în care 
avizul indică obiective care nu vor fi 
probabil realizate, Consiliul adoptă cu 
majoritate calificată, la propunerea 
Comisiei, măsurile suplimentare şi/sau 
alternative necesare pentru atingerea 
obiectivelor respective.

(2) Comisia solicită avizul ştiinţific al 
CSTEP cu privire la rata progresului 
înregistrat în realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 4 în cel de-al doilea
an de aplicare a prezentului regulament şi 
apoi din doi în doi ani. În cazul în care 
avizul indică obiective care nu vor fi 
probabil realizate, Consiliul adoptă cu 
majoritate calificată, la propunerea 
Comisiei, măsurile suplimentare şi/sau 
alternative necesare pentru atingerea 
obiectivelor respective.

Amendamentul 19
Articolul 27a (nou)

Articolul 27a

Monitorizarea impactului socio-economic 
al punerii în aplicare a prezentului 

regulament

Comisia întocmeşte un raport privind 
impactul socio-economic al punerii în 
aplicare a prezentului regulament asupra 
sectorului de pescuit, în special asupra 
ocupării forţei de muncă şi situaţiei 
economice a pescarilor, a armatorilor şi a 
societăţilor care desfăşoară activităţi în 
domeniul pescuitului şi procesarea 
codului. Comisia realizează acest raport 
în al doilea an de aplicare a prezentului 
regulament şi în fiecare din anii următori 
acestuia şi îl prezintă Parlamentului 
European până la 30 aprilie a anului 
respectiv.
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