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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
cu privire la punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a
resurselor halieutice în Marea Mediterană

INTRODUCERE
Prezentul raport este înaintat în conformitate cu dispozițiile articolului 9 alineatul (3) al treilea
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind
măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea
Mediterană1.
Articolul 9 alineatul (3) prevede dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă care poate fi
utilizată pentru sacul plaselor remorcate (respectiv traule, unelte filtrante înconjurătoare de
navă și năvoade de plajă). Stabilirea dimensiunii minime a ochiurilor de plasă pentru
echipamentele remorcate a avut ca obiectiv principal evitarea creșterii suplimentare a ratei de
mortalitate a puietului.
Articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf prevede înaintarea de către Comisie, până la 30
iunie 2012, a unui raport către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în
aplicare a alineatului respectiv.
Articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf menționează luarea în considerare de către Comisie
a informațiilor furnizate de statele membre înainte de 31 decembrie 2011. Având în vedere că,
până la data respectivă, Comisia nu primise nicio informație, la începutul anului 20122
serviciile Comisiei au solicitat tuturor statelor membre mediteraneene să furnizeze date
privind gradul de punere în aplicare a cerințelor privind dimensiunile minime ale ochiurilor de
plasă, costurile suportate de operatori și impactul posibil asupra selectivității. S-au primit
răspunsuri din partea următoarelor țări: Cipru, Franța, Spania, Italia, Malta și Slovenia,
acestea fiind utilizate în raport.
De asemenea, Comisia a utilizat informațiile colectate și observațiile prezentate pe parcursul
misiunilor de verificare efectuate de către funcționarii Comisiei în perioada iulie 2010 –
aprilie 2012.
DISPOZIțIILE ARTICOLULUI 9

Dispozițiile relevante privind dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă sunt cuprinse în
articolul 9 alineatele (1) – (4), fiind următoarele:
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JO L 409, 30.12.2006; rectificare JO L 36, 8.2.2007, p.7.
Scrisoarea din 10.2.2012 Ref. Ares(2012)154023.
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Articolul 9
Dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă
(1)

Este interzisă utilizarea pentru pescuit și reținerea la bord a unei plase remorcate, a
unei setci înconjurătoare sau a unei setci, cu excepția cazului în care dimensiunea
ochiurilor de plasă în acea parte a plasei cu cele mai mici dimensiuni ale ochiurilor
de plasă respectă alineatele (3)-(6) din prezentul articol.

(2)

Dimensiunea ochiurilor de plasă se stabilește prin proceduri prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 129/2003 al Comisiei 3.

(3)

Pentru plase remorcate, altele decât cele menționate la alineatul (4), dimensiunea
minimă a ochiurilor de plasă este:
(1)

până la 30 iunie 2008: 40 mm;

(2)

de la 1 iulie 2008, plasa menționată la punctul 1 se înlocuiește cu o plasă cu
ochiuri pătrate de 40 mm la nivelul sacului sau, la cererea justificată în mod
adecvat a armatorului, cu o plasă cu ochiuri în formă de romb, de 50 mm.
În conexiune cu paragraful anterior, navele de pescuit sunt autorizate să
utilizeze și să rețină la bord numai unul dintre cele două tipuri de plasă;

(3)

(4)

Comisia înaintează un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului
alineat către Parlamentul European și Consiliu până la 30 iunie 2012, pe baza
căruia, precum și pe baza informațiilor furnizate de statele membre înainte de
31 decembrie 2011, propune regularizări adecvate, după caz.

Pentru plasele remorcate care vizează sardine marocane și hamsie, în cazul în care
aceste specii totalizează cel puțin 80% din greutatea în viu a capturii după sortare,
dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă este de 20 mm.

Regulamentul prevedea dispoziții tranzitorii, în temeiul articolului 14, și acorda operatorilor
UE care utilizau dimensiuni ale ochiurilor de plasă mai mici termenul de 31 mai 2010 pentru
a-și schimba în mod corespunzător uneltele.
În 2011, în cadrul punerii în aplicare a unei recomandări din partea Comisiei Generale pentru
Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), Parlamentul European și Consiliul au adoptat
următoarea modificare, de înlocuire a articolului 9 alineatul (3):
(1)
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În cazul plaselor de pescuit tractate, diferite de cele menționate la alineatul
(4), dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă este de cel puțin:
(a)

în cazul plaselor cu ochiuri pătrate, 40 mm la nivelul sacului, sau

(b)

la cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, în cazul
plaselor cu ochiuri în formă de romb, 50 mm, cu o selectivitate
recunoscută a dimensiunii echivalentă sau mai mare decât a plaselor
menționate la litera (a).

Înlocuit ulterior de Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei, JO L 151, 11.6.2008.
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Navele de pescuit sunt autorizate să utilizeze și să rețină la bord numai unul
dintre cele două tipuri de plasă.
Comisia înaintează un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului
alineat către Parlamentul European și Consiliu până la 30 iunie 2012, pe baza
căruia, precum și pe baza informațiilor furnizate de statele membre înainte de
31 decembrie 2011, propune modificări adecvate, după caz.”
SACUL PLASELOR REMORCATE

Sacul propriu-zis este partea cea mai îndepărtată a unei plase remorcate. Anexa 1 la
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 prevede la punctul (f), în special, o definiție pentru sacul
traulelor ca fiind partea cea mai îndepărtată a traulului, alcătuită din plasă cu aceeași
dimensiune a ochiurilor, fie de formă cilindrică, fie care formează un con. Sacul poate fi legat
direct de corpul traulului sau conectat la acesta printr-o gură neconică. Uneori, se pot distinge
următoarele componente ale sacului traulelor: sacul propriu-zis și gura traulului.
Articolul 9 alineatul (3) stabilește dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă în mod specific
pentru sac, întrucât aceasta este partea plasei remorcate cu cele mai mici ochiuri, unde se
direcționează și se acumulează peștele. Aceasta înseamnă că ochiurile din restul plasei ar
trebui să fie mai mari decât cele din sac.
INTERPRETARE

Inspecțiile efectuate de Comisie și contactele cu administrațiile naționale au indicat faptul că
statele membre nu au interpretat în mod corect articolul 9 alineatul (3), în special în ceea ce
privește dimensiunea ochiurilor de plasă permisă în părțile plasei aflate în afara sacului.
Pentru a asigura aplicarea coerentă și corectă a articolului, Comisia a oferit statelor membre
orientări detaliate.
Din 2007, Comisia a subliniat în mod regulat în cadrul Comitetului pentru pescuit și
acvacultură, precum și în cadrul reuniunilor la nivel înalt4, faptul că articolul 9 alineatul (3)
definește sacul ca fiind partea plasei cu cea mai mică dimensiune a ochiurilor de plasă și că
ochiurile din alte părți ar trebui să fie mai mari. Clarificări suplimentare au fost oferite prin
notele explicative din 18 aprilie 2011 și 22 martie 2012. În notele respective, Comisarul a
subliniat faptul că:
(a)

în cazul în care sacul este fabricat dintr-o plasă cu ochiuri pătrate de 40 mm,
dimensiunea ochiului de plasă la nivelul gurii trebuie să depășească 40 mm,
indiferent de forma ochiurilor de plasă (pătrată sau în formă de romb);

(b)

în cazul în care, la solicitarea justificată în mod adecvat a armatorului, sacul este
fabricat dintr-o plasă cu ochiuri în formă de romb de 50 mm, dimensiunea ochiului
de plasă la nivelul gurii trebuie să depășească 50 mm, indiferent de forma ochiurilor
de plasă (pătrată sau în formă de romb).
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Reuniunile comitetului din 11 iulie 2007, 2 octombrie 2007, 30 octombrie 2007 și 4 decembrie 2007;
reuniunile la nivel înalt din 23 ianuarie 2008 și 15 iulie 2009.
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PUNEREA ÎN APLICARE DE CĂTRE STATELE MEMBRE

Informațiile furnizate de către statele membre
Prin scrisoarea din 10 februarie 2012, statele membre au fost invitate să furnizeze informații
cu privire la modul în care a fost pus în aplicare articolul 9 alineatul (3). Comisia a analizat
informațiile furnizate de către statele membre, care oferă o imagine de ansamblu asupra
diferitelor aspecte ale punerii în aplicare. Analiza exclude Grecia, care nu furnizase
informațiile solicitate până la momentul redactării prezentului raport.
1. Numărul de nave vizate de schimbare
În total, în cele șase state membre, schimbarea sacilor a vizat 2 525 nave. O problemă
deosebită a fost semnalată de către Franța în ceea ce privește traulerele gangui, care reprezintă
mai mult de jumătate din traulerele franceze din Marea Mediterană. Traulere gangui
efectuează pescuit tradițional care vizează un amestec de specii demersale și utilizează un sac
cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de 20 mm. Autoritățile franceze au indicat faptul că
astfel de ochiuri sunt necesare pentru ca traulerele gangui să își mențină activitatea
tradițională. Niciun alt stat membru nu a mai semnalat probleme similare în raportul
prezentat.
Cu toate acestea, regulamentul nu oferă nicio posibilitate de derogare de la dimensiunea
minimă a ochiurilor stabilită la articolul 9 alineatul (3) pentru traule.
2. Tipurile de ochiuri utilizate
O majoritate covârșitoare a navelor utilizează ochiuri în formă de romb. Doar 95 din 2 525 de
nave utilizează ochiuri de plasă pătrate, în timp ce 2 430 le folosesc pe cele în formă de romb.
Conform articolului 9 alineatul (3), utilizarea ochiurilor în formă de romb la nivelul sacului
trebuie să fie justificată în mod adecvat de către armatori. Prin urmare, Comisia a încercat să
afle justificările prezentate de către armatori în acest sens. S-au putut identifica următoarele
categorii de justificări pe baza informațiilor furnizate de către statele membre:
– Ochiurile în formă de romb au un cost mai redus având în vedere că sunt mai disponibile la
scară largă pe piețele locale. Materialul utilizat pentru crearea ochiurilor pătrate necesită o
tehnici deosebite pe care majoritatea producătorilor locali nu le posedă.
– Ochiurile pătrate sunt mai dificil de reparat.
– Echiparea plaselor a fost incompatibilă cu ochiurile de plasă pătrate, având în vedere că
restul plasei era compus din ochiuri în formă de romb.
– În anumite cazuri, pescarii au avut rezerve proprii de ochiuri de plasă în formă de romb și
nu au dorit să suporte cheltuielile pentru cumpărarea unora noi.
– Ochiurile în formă de romb sunt mai rezistente decât cele pătrate.
– Ochiurile în formă de romb provoacă daune mai mici capturii de pește.
Trebuie remarcat faptul că modificarea din 2011, care transpune recomandarea CGPM
33/2009/2, adoptată în mai 2009, exprimă într-un mod mai clar o cerință suplimentară pentru
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justificarea dimensiunii de 50 mm pentru ochiurile de plasă de la nivelul sacului. Ochiurile
trebuie să aibă „o selectivitate recunoscută a dimensiunii echivalentă sau mai mare decât”
cea a ochiurilor pătrate de 40 mm. Justificările raportate de către statele membre nu reflectă
astfel de elemente, în ciuda faptului că recomandarea CGPM era deja obligatorie pentru
statele membre și pentru UE după intrarea în vigoare a acesteia, în decembrie 2009. Pentru
Comisie, o justificare adecvată ar trebui să includă, în toate circumstanțele, și considerații
privind selectivitatea, nu numai informații privind costurile și rezistența.
3. Costurile suportate
Cinci state membre au furnizat informații privind costurile aferente schimbării sacilor.
Acestea au variat foarte mult, în funcție de lungimea sacului, precum și dacă a fost necesară,
de asemenea, schimbarea altor părți ale plasei.
Lungimea raportată a sacilor care au făcut obiectul schimbării a variat între 1 și 14 metri, cea
mai mare parte situându-se între 2,5 și 12 metri.
Pentru marea majoritate (97%) a navelor pentru care s-au furnizat informații, costurile
suportate au fost între 500 și 1000 EUR. Cu toate acestea, costurile au fost considerabil mai
mari atunci când a fost necesară schimbarea unor părți suplimentare din plasă. În câteva
cazuri în care a trebuit schimbată întreaga plasă, costurile totale au atins 24 000 EUR.
4. Calendarul
Majoritatea statelor membre au declarat că schimbările necesare privind plasele au fost
finalizate până la 31 mai 2010, dată care reprezenta sfârșitul perioadei de tranziție în vederea
conformării. În anumite cazuri, statele membre au fost flexibile în privința punerii în aplicare
a dimensiunii minime a ochiurilor de plasă până la îndepărtarea îndoielilor cu privire la
interpretarea articolului 9 alineatul (3). În plus, după cum s-a menționat mai sus, nu toate
statele membre și-au confirmat acordul cu privire la interpretarea dimensiunii minime a
ochiurilor de plasă permisă în alte părți ale plasei în afara sacului. Drept consecință,
dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă nu se aplică întotdeauna în același mod în zona
mediteraneană, prin urmare, încă nu se poate considera că articolul 9 alineatul (3) este pus în
aplicare pe deplin.
5. Impactul asupra selectivității
Comisia a solicitat statelor membre să furnizeze informații cu privire la compoziția capturilor
în funcție de mărime și de specie înainte și după înlocuirea plaselor. Trei state membre au
furnizat date cu privire la compoziția capturilor și doar două state au furnizat date cu privire la
dimensiune. Datele indică faptul că schimbarea plaselor a afectat compoziția speciilor doar în
mică măsură, însă a avut un impact mai clar asupra dimensiunilor, care au crescut cu peste
10% în urma schimbării. Aceasta înseamnă scăderea într-o anumită măsură a capturii de puiet,
ceea ce constituie deja un indicator bun al faptului că mărirea dimensiunii ochiurilor de plasă
poate fi eficientă.
Datele ar trebui avute în vedere doar cu titlu indicativ, fiind limitate în spațiu și timp. Un stat
membru a adus în discuție importanța punerii în aplicare a măririi dimensiunilor ochiurilor de
plasă ale traulelor și la nivel regional, nu numai la nivelul UE, în colaborare cu Comisia
Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană. Prin urmare, ar trebui să se promoveze în
continuare respectarea deplină a recomandării CGPM 33/2009/2 în întreaga zonă.
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Aplicarea legii
Informațiile furnizate de către statele membre
Patru state membre au raportat un total de 3 182 de inspecții efectuate cu privire la
dimensiunea ochiurilor de plasă, în cadrul cărora s-au constatat 84 de încălcări. Valoarea
amenzilor aplicate a fost raportată de către două state membre și a variat între 500 și 2000
EUR. În anumite cazuri, s-au confiscat uneltele ilegale sau s-a dat un avertisment navei pentru
a le schimba.
Observațiile Comisiei
Comisia a desfășurat misiuni de verificare în temeiul titlului X din Regulamentul de control5
pentru a verifica, printre altele, modul în care a fost pus în aplicare articolul 9 alineatul (3) de
către statele membre. În multe cazuri, în cursul verificărilor s-a constatat faptul că uneltele nu
erau în conformitate cu cerințele privind dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă, inclusiv
după expirarea perioadei de tranziție la 31 mai 2010. Deși unele state membre au progresat
într-o anumită măsură în 2011, încă se puteau observa multe plase de traulere cu dimensiuni
ilegale ale ochiurilor. Aceasta indică în mod clar faptul că, pentru a pune în aplicare în mod
corespunzător dimensiunea minimă a ochiurilor, statele membre vor trebui să își intensifice
eforturile de control și/sau să aplice sancțiuni mai severe.
O altă deficiență a controalelor efectuate de către statele membre a constat în absența
frecventă a instrumentelor adecvate de măsurat ochiurile. Din iunie 2008, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Consiliului6, determinarea dimensiunii ochiurilor trebuie
efectuată cu anumite instrumente de măsurat CE, pentru care regulamentul respectiv stabilește
specificații exacte. În cazul în care măsurătorile se fac cu alte tipuri de instrumente, acestea nu
sunt considerate legale. În consecință, inclusiv în cazul în care o dimensiune a ochiurilor este
în mod evident mai mică decât dimensiunea minimă permisă, nu se pot aplica sancțiuni dacă
încălcarea nu se stabilește utilizând instrumentele corecte. Inspectorii statelor membre nu au
întotdeauna acest tip de instrument sau nu sunt instruiți corespunzător pentru a-l folosi, deși în
prezent majoritatea statelor membre sunt echipate adecvat. Unul dintre statele membre nu este
în măsură să pună în aplicare dimensiunea minimă a ochiurilor de plasă, întrucât nu dispune
de instrumente de măsurat CE.
CONCLUZIE

Există în continuare deficiențe semnificative în aplicarea dimensiunii minime a ochiurilor
pentru plasele remorcate în statele membre. Unul dintre motivele întârzierii punerii în aplicare
îl reprezintă problema de interpretare a dispozițiilor articolului 9 alineatul (3) cu care s-au
confruntat statele membre. Dispozițiile au fost clarificate de către Comisie și în prezent ar
trebui să fie înțelese și aplicate în același mod de către toate statele membre.
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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, 23.12.2009.
Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor
de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit, JO L 151, 11.6.2008.
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În scopul punerii în aplicare a dimensiunii minime a ochiurilor, Comisia se așteaptă ca statele
membre să aplice un control mai riguros și mai specific, utilizând instrumente de măsurat
adecvate, precum și să se asigure că sancțiunile sunt suficient de disuasive.
Având în vedere explicațiile furnizate, Comisia a solicitat tuturor statelor membre să ia măsuri
urgente pentru a asigura aplicarea completă și corectă a acestor dispoziții și să monitorizeze
îndeaproape situația pentru a asigura că se efectuează punerea în aplicare deplină. Dacă este
cazul, Comisia nu va ezita să facă uz de mijloacele disponibile în temeiul tratatului pentru a
asigura conformitatea cu dispozițiile în cauză.
În ceea ce privește impactul punerii în aplicare a dimensiunii minime asupra selectivității,
există indicii că dimensiunea medie a crescut. Cu toate acestea, o analiză completă se poate
realiza numai după soluționarea deficiențelor rămase și pe baza datelor care urmează să fie
furnizate de către toate statele membre.
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