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Sursă: Secretariatul General
Destinatar: Delegațiile
Nr. prop. Csie: 16068/10 PECHE 277

(J-L doc. 17546/10 PECHE 340)
Subiect: Propunere de regulament al Consiliului de stabilire, pentru anul 2011, a 

posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de 
pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în apele din afara UE
- Declarațiile Consiliului și ale Comisiei

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor declarațiile Consiliului și ale Comisiei.

Declarațiile unilaterale ale delegațiilor vor fi prezentate într-un document separat (5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Cu privire la stabilirea posibilităților de pescuit definitive

„Comisia intenționează să transmită Consiliului, cât de curând posibil, o propunere de stabilire a 

posibilităților de pescuit definitive, inclusiv a posibilităților nealocate pentru anumite stocuri de 

pește și grupuri de stocuri de pește în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) 

pentru 2011, care fac obiectul consultărilor bilaterale în domeniul pescuitului cu Insulele Feroe, în 

perspectiva adoptării de către Consiliu a actului juridic respectiv cel târziu la 31 mai 2011.”

2. Cu privire la capturile aruncate înapoi în mare - Norvegia 

„Comisia va lua măsurile necesare pentru a pune în aplicare condiția asupra căreia a convenit cu 

Norvegia privind păstrarea la bord a peștelui sub dimensiunile minime, capturat de navele care 

participă la testele referitoare la pescuitul documentat pe deplin, pentru a evita capturile aruncate 

înapoi în mare. Comisia se angajează să analizeze posibilitatea de a extinde această abordare la 

toate activitățile de pescuit.”

3. Cu privire la pescuitul speciilor de caproide

„Comisia își declară intenția de a lua, la începutul anului 2011, inițiativele corespunzătoare pentru 

stabilirea, prin procedura legislativă ordinară, a unei dimensiuni adecvate a ochiurilor de plasă în 

cazul pescuitului care vizează speciile de caproide, în vederea finalizării cadrului juridic pentru 

acest tip de pescuit pentru 2011.”

4. Cu privire la activitățile de pescuit noi și la cele în curs de dezvoltare

„Consiliul și Comisia recunosc necesitatea de a stabili orientări pentru instituirea și extinderea 

activităților de pescuit noi și a celor în curs de dezvoltare. Consiliul invită Comisia să propună 

orientări în acest sens în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reformă a politicii comune în 

domeniul pescuitului. Propunerea respectivă poate cuprinde cerințele evaluărilor impactului asupra 

mediului, care preced instituirea și extinderea activităților de pescuit noi și a celor în curs de 

dezvoltare, și trebuie să țină seama în mod corespunzător de lucrările în acest domeniu întreprinse 

în cadrul FAO și NEAFC.”
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5. Cu privire la închiderea pescuitului de cod de Atlantic în zona IIIa

„Comisia constată că există puține semne de îmbunătățire a situației stocului de cod de Atlantic în 

Kattegat, în pofida reducerilor substanțiale ale TAC în cursul ultimului deceniu. Prin urmare, 

Comisia recunoaște necesitatea unor măsuri suplimentare de protejare a acestui stoc. În acest scop, 

Comisia va solicita CSTEP să evalueze eficacitatea închiderilor sezoniere pentru toate activitățile de 

pescuit cu ajutorul traulelor, altele decât cele prin care sunt capturate cantități neglijabile de cod de 

Atlantic și care au fost identificate ca atare, pentru perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, pentru protejarea 

stocului de reproducere. Pe baza acestei evaluări, Comisia va analiza posibilitatea includerii unor 

dispoziții în acest sens în contextul revizuirii planului de refacere a rezervelor de cod de Atlantic.”

6. Cu privire la revizuirea planului privind rezervele de cod de Atlantic

„Comisia, constatând în continuare situația precară a stocurilor de cod de Atlantic vizate de 

Regulamentul (CE) 1342/2008 al Consiliului, precum și lipsa dovezilor privind reducerea ratelor de 

mortalitate legate de pescuit, va întreprinde o revizuire a tuturor factorilor pertinenți referitori la 

activitățile de pescuit prin care sunt capturate stocurile de cod de Atlantic relevante. Revizuirea va 

include măsurile stabilite în conformitate cu regulamentul sus-menționat, punerea în aplicare și 

efectele acestora, inclusiv măsurile de reducere a capturilor aruncate înapoi în mare și măsurile care 

afectează gestionarea stocurilor de cod de Atlantic, decise de statele membre, precum și aplicarea 

limitelor efortului de pescuit.

Revizuirea va viza aspecte științifice și de control și va necesita transmiterea datelor relevante de 

către statele membre. Comisia va solicita avizul CSTEP cu privire la revizuire și va consulta părțile 

interesate prin intermediul consiliilor consultative regionale. Comisia se angajează să convoace o 

conferință pentru a discuta concluziile acestor consultări.”
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7. Cu privire la închiderea pescuitului de cod de Atlantic în zona VIa

„Comisia și Consiliul convin să ia în considerare posibilitatea unor restricții spațiale și temporale, 

destinate conservării stocurilor de cod de Atlantic, în ceea ce privește posibilitățile de pescuit pentru 

codul de Atlantic și pentru speciile capturate împreună cu acesta, în perioada 1 februarie - 31 

martie, în zona definită de următoarele coordonate:

7°00V 55°00N

6°00V 55°00N

6°00V 55°30N

7°00V 55°30N

Pe baza evaluărilor CSTEP, o serie de restricții similare ar putea fi considerate drept adecvate în 

scopul reducerii mortalității codului de Atlantic în alte părți ale zonelor VIa.”

8. Cu privire la condițiile referitoare la capturile accidentale

„Comisia va solicita avizul științific al CSTEP cu privire la efectele posibile ale reglementării 

debarcărilor de cod de Atlantic permise din zona VIa ca proporție a debarcărilor altor specii (limita 

de capturi accidentale), fie ca o restricție distinctă, fie în combinație cu o restricție referitoare la 

TAC. Pe baza recomandărilor primite, Comisia va elabora propunerile corespunzătoare.”

9. Cu privire la efortul de pescuit al Spaniei

„Un grup de nave spaniole care utilizează traule pentru a pescui merluciu în vestul Scoției este în 

prezent exclus din regimul efortului de pescuit din cadrul planului privind codul de Atlantic. Acest 

grup va trebui reinclus în efortul de pescuit din cadrul planului privind codul de Atlantic în cazul în 

care nu se poate demonstra că aceste nave capturează în continuare mai puțin de 1,5% cod de 

Atlantic. Spania poate utiliza această ocazie pentru a transmite date suplimentare referitoare la 

capturi în vederea reuniunii plenare a CSTEP din primăvara anului 2011, în scopul de a dovedi 

îndeplinirea acestei condiții. În lipsa unor date suplimentare suficiente, Consiliul și Comisia se 

angajează să asigure reincluderea imediată a grupului de nave, în temeiul normelor prevăzute în 

planul privind rezervele de cod de Atlantic și în dispozițiile de punere în aplicare a acestuia.”
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10. Cu privire la limitele efortului de pescuit în Marea Celtică

„Consiliul și Comisia confirmă primirea recomandărilor emise de ICES și CSTEP privind 

necesitatea de a evita sporirea efortului de pescuit pentru toate activitățile de pescuit din Marea 

Celtică. În cursul anului 2011 ar trebui continuate lucrările referitoare la această chestiune, în 

contextul revizuirii în curs privind apele vestice.”

11. Cu privire la limitele efortului și cotelor de pescuit

„Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre interesate, va urmări evoluția utilizării cotelor și a 

efortului de pescuit pentru a evalua eventualele cazuri în care efortul este disproporționat de scăzut 

în raport cu cota-parte a statelor membre în cauză și, dacă este necesar, pentru a soluționa 

eventualele probleme identificate ca urmare a acestei evaluări.”

12. Cu privire la eglefin și la merlan în Marea Celtică

„Comisia ia act de faptul că statele membre se angajează să îmbunătățească selectivitatea uneltelor 

în cadrul pescuitului de eglefin și de merlan în Marea Celtică.”

13. Cu privire la zonele TAC pentru langustină (Nephrops) în zona VII 

„Consiliul și Comisia convin asupra necesității de a analiza mai detaliat măsurile de care este 

nevoie pentru a răspunde recomandărilor emise de ICES și CSTEP privind oportunitatea gestionării 

unităților funcționale individuale de langustină din zona VII. În cursul anului 2011 ar trebui 

continuate lucrările referitoare la această chestiune.”

14. Cu privire la macrou

„Cota propusă pentru macrou va fi revizuită pentru a asigura respectarea unei stabilități relative, 

precum și a unei gestionări echitabile a tuturor plăților efectuate de statele membre în 2011, în 

cadrul distribuirii cotelor UE în cauză. În acest scop, Comisia va organiza o reuniune tehnică înainte 

de 31 ianuarie 2011 pentru a stabili metodologia pentru un astfel de exercițiu.”
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15. Cu privire la limba-de-mare din vestul Canalului Mânecii - pescuitul pe deplin 
documentat

„Comisia și Consiliul convin asupra necesității, în 2011, de a monitoriza îndeaproape și de a evalua 

inițiativa privind pescuitul pe deplin documentat pentru limba-de-mare din vestul Canalului 

Mânecii și, în special, de a evalua efectul acestor măsuri asupra reducerii în această zonă a 

numărului de capturi de limbă-de-mare aruncate înapoi în mare, pe baza datelor care urmează să fie 

furnizate de statele membre vizate.”

16. Cu privire la declarația Consiliului și a Comisiei referitoare la creveții din zona NAFO 3M

„Pentru a asigura gestionarea coerentă a politicii externe privind pescuitul, Comisia poate transmite 

Consiliului, pe baza recomandărilor științifice, în vederea reuniunii anuale a NAFO din 2011, o 

propunere de revizuire a măsurilor de gestionare a creveților din zona 3M, prin care să se 

stabilească redeschiderea activităților de pescuit pentru acest stoc în cazul în care recomandările 

științifice permit acest lucru. În plus, Consiliul invită Comisia să prezinte, cât de curând posibil, o 

propunere privind măsurile de gestionare pe termen lung pentru acest stoc.”

17. Cu privire la planul referitor la bacaliarul albastru și la langustină

„Comisia și Consiliul convin că, fără a aduce atingere rezultatului revizuirii planului de refacere a 

stocurilor de bacaliar albastru și de langustină în 2011, pare oportun să se îmbunătățească sistemul 

actual de limitare a efortului de pescuit, pentru a ține seama de impactul pe care diferitele tipuri de 

unelte îl au asupra stocurilor respective. 

Comisia, constatând în continuare situația precară a stocurilor de bacaliar albastru și lipsa dovezilor 

privind reducerea ratelor de mortalitate legate de pescuit, va finaliza revizuirea tuturor factorilor 

pertinenți referitori la activitățile de pescuit prin care este capturat bacaliarul albastru. Revizuirea va 

include măsurile stabilite în temeiul planului de refacere a rezervelor de bacaliar albastru și de 

langustină, punerea în aplicare a acestora, precum și contribuția acestor măsuri la îmbunătățirea 

situației acestui stoc.”
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18. Cu privire la declarația Comisiei referitoare la planul de capacitate pentru pescuitul de 

ton roșu (anexa IV)

„Comisia recunoaște faptul că poate fi revizuit planul de gestionare al UE privind capacitatea de 

pescuit, prezentat în anexa IV punctul 4 tabelele A și B. Această revizuire va ține seama de 

planurile de gestionare naționale privind capacitatea de pescuit prezentate de statele membre în 

vederea aprobării de către Comisie înaintea transmiterii către ICCAT în februarie 2011.

Prin urmare, planul de gestionare al UE din cadrul regulamentului actual va fi revizuit după 

următoarea reuniune intersesională a ICCAT (februarie 2011), în cursul căreia ICCAT va adopta în 

mod formal planurile de capacitate transmise de părțile contractante, inclusiv de UE.”

19. Cu privire la licențele acordate navelor venezuelane pentru pescuitul speciilor de lutianide 

în Guyana Franceză

„Consiliul ia act de intenția Comisiei de a îi transmite în curând o propunere de decizie a 

Consiliului de aprobare a unei declarații privind acordarea consimțământului pentru accesul navelor 

de pescuit care arborează pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei în zona economică 

exclusivă din largul coastelor Guyanei Franceze (echivalentă cu un acord internațional și, prin 

urmare, necesitând aprobarea Parlamentului European). Această declarație a Consiliului privind 

acordarea consimțământului ar servi drept temei juridic pentru emiterea licențelor pentru aceste 

nave. Consiliul și Comisia înțeleg faptul că, pentru a evita întreruperea aprovizionării industriei de 

prelucrare din Guyana Franceză, este important ca navele venezuelane să își poată continua 

activitatea de la începutul anului 2011. În acest scop, licențele trebuie acordate cu titlu provizoriu, 

sub rezerva finalizării procesului de adoptare a deciziei Consiliului sus-menționate referitoare la 

declarația privind acordarea consimțământului.”
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20. Cu privire la politica referitoare la capturile aruncate înapoi în mare

„Comisia și Consiliul recunosc faptul că aruncarea înapoi în mare a peștelui capturat constituie o 

risipă a resurselor naturale și o problemă gravă în pescuitul mondial și european. Practicarea la 

scară largă a aruncărilor înapoi în mare dăunează ecosistemelor marine și viabilității financiare a 

întreprinderilor de pescuit și este indezirabilă din punct de vedere etic. 

Comisia și Consiliul și-au luat angajamentul de a reduce capturile aruncate înapoi în mare atât în 

prezent, cât și în temeiul unei politici comune reformate în domeniul pescuitului. Comisia și 

Consiliul vor colabora îndeaproape cu statele membre și cu alte entități în vederea soluționării 

acestei probleme și salută acțiunile întreprinse de acestea, inclusiv testările privind sisteme de 

gestionare alternative, pescuitul pe deplin documentat sau gestionarea pe baza efortului de pescuit. 

Comisia și Consiliul așteaptă cu interes rezultatele unor inițiative precum cea de gestionare a cotelor 

de captură, în vederea realizării de către CSTEP a unei evaluări a eficienței acesteia pentru 

reducerea capturilor aruncate înapoi în mare și a ratei globale de mortalitate a peștelui.”

________________________


