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Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului
privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice
COM(2008) 324 final – 2008/0112 (CNS)
(2009/C 218/09)
La 16 iulie 2008, în conformitate cu articolului 37 din Tratatul de instituire a Comunității Europene,
Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la
„Propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice”
Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului, însărcinată cu pregătirea lucrărilor
Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 28 ianuarie 2009 Raportor: dl SARRÓ IPARRAGUIRRE.
În cea de-a 451-a sesiune plenară, care a avut loc la 25 și 26 februarie 2009 (ședința din 25 februarie
2009), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu170 de voturi pentru, 1 vot
împotrivă și 4 abțineri.

1.

Concluzii

1.1
Comitetul consideră că este necesară simplificarea
prevăzută în propunerea de regulament. Cu toate acestea,
constată că nu este vorba în mod exclusiv de o măsură de
simplificare, deoarece Comisia operează modificări la nivelul
măsurilor tehnice stabilite, în vederea armonizării.
1.2
CESE estimează că exercițiul de armonizare care se
urmărește presupune în mod necesar modificarea anumitor
măsuri tehnice și, în consecință, trebuie precedat de evaluări
științifice, atât biologice, cât și socioeconomice.
1.3
Având în vedere caracterul tehnic al măsurilor incluse în
propunerea de regulament, CESE consideră că nu trebuie să se
pronunțe cu privire la propunerile de schimbare înainte de
efectuarea evaluărilor menționate. De asemenea, estimează că
eficiența noilor măsuri tehnice trebuie verificată anterior de
experți în domeniul pescuitului atât la bord, cât și în locurile
de pescuit.
1.4
Comitetul consideră că toate măsurile tehnice trebuie
incluse în acest regulament al Consiliului, evitându-se astfel
posibilitatea ca unele dintre acestea să fie incluse în regulamente
ulterioare ale Comisiei.
1.5
CESE sprijină întru totul propunerea de evaluare
periodică a eficacității măsurilor tehnice preconizată de Comisie.
2.

Introducere

2.1
Propunerea are ca obiectiv simplificarea și regionalizarea
cadrului de reglementare în vigoare în materie de conservare a
resurselor halieutice prin intermediul unor măsuri tehnice.
2.2
Simplificarea presupune înlocuirea Regulamentului (CE)
nr. 850/98 al Consiliului și a Regulamentului nr. 2549/2000
al Consiliului cu propunerea de regulament al Consiliului aflată
în dezbatere.
2.2.1
Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din
30 martie 1998 stabilește normele pentru conservarea

resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a
puietului de organisme marine.
2.2.2
Regulamentul (CE) nr. 2549/2000 al Consiliului din
17 noiembrie 2000 instituie măsurile tehnice suplimentare
destinate reconstituirii rezervelor de cod în Marea Irlandei.
2.2.3
În plus, propunerea de regulament va avea efecte
asupra altor cinci regulamente: nr. 2056/2001, nr. 254/2002,
nr. 494/2002, nr. 2015/2006 și nr. 40/2008 și, în mod
previzibil, va afecta Anexa III la Regulamentul anual privind
TAC și cotele.
2.3
Noua propunere de Regulament al Consiliului prezentată
de Comisie este urmarea:
2.3.1
cererii formulate de Consiliu către Comisie în iunie
2004 de a revizui măsurile tehnice aplicabile conservării
resurselor halieutice în Oceanul Atlantic și în Marea Nordului,
în vederea simplificării acestora și a luării în considerare a
anumitor caracteristici regionale și
2.3.2
a Planului de acțiune al Comisiei, vizat de Consiliu în
aprilie 2006, pentru simplificarea normelor comunitare,
conform căruia toate măsurile tehnice dispersate în diverse regu
lamente ar trebui integrate într-un regulament unic, inclusiv în
Regulamentul anual privind oportunitățile de pescuit și planurile
de refacere a anumitor rezerve de pește.
2.4
Astfel, propunerea de regulament al Consiliului
prezentată de Comisie instituie măsurile tehnice aplicabile în
zonele Atlanticului de Nord-Est, ale Atlanticului de Centru-Est
și ale apelor situate în fața coastelor departamentelor franceze
Guyana, Martinica, Guadelupa și Reunion, aflate sub suvera
nitatea și jurisdicția exclusivă a Franței. Se exclud din acest
proiect de regulament măsurile tehnice aplicabile în Marea
Baltică și Marea Mediterană, deoarece acestea sunt instituite
pentru Marea Baltică prin Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
al Consiliului, iar pentru Marea Mediterană - prin Regulamentul
(CE) nr. 1967/2006.
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2.5
Propunerea de regulament al Consiliului se va aplica
pescuitului comercial și celui recreativ-sportiv, conservării la
bord, transbordării și descărcării resurselor halieutice in cazul
în care aceste activități sunt desfășurate de vase de pescuit
comunitare sau de resortisanți ai statelor membre în apele
comunitare și în apele internaționale ale diferitelor zone de
pescuit stabilite pentru Oceanul Atlantic, fără a se aduce
atingere răspunderii principale a statului de pavilion.

pescuitului, adoptată în 2002, în special în ceea ce privește
consiliile consultative regionale (CCR), aprobate prin Decizia
Consiliului din 19 iulie 2004 și la integrarea factorilor de
protecție a mediului luați în considerare, cum ar fi protecția
habitatelor marine și reducerea capturilor aruncate înapoi în
mare, toate acestea constituind măsuri specifice aplicabile la
nivelul unei regiuni concrete ce corespunde unui anumit
consiliu consultativ regional (CCR).

2.6
Domeniul de aplicare al regulamentului se extinde asupra
stocării, etalării sau comercializării produselor pescărești
capturate în aceste zone de pescuit, precum și asupra importului
de produse de pescuit capturate în orice altă zonă de vase de
pescuit ale unor terțe țări care nu îndeplinesc condițiile legate de
dimensiunea minimă de la care capturarea resurselor halieutice
vii este considerată legală, instituite prin propunerea de regu
lament al Consiliului.

3.5
Comitetul consideră că, înainte de adoptare și pentru a se
evita erorile comise în trecut, eficiența noilor măsuri tehnice
propuse ar trebui verificată de experți în domeniul pescuitului
atât la bord, cât și în locurile de pescuit.

2.7
În plus față de măsurile tehnice aplicabile conservării
resurselor halieutice prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
850/98, propunerea de regulament al Consiliului însumează
toate planurile de recuperare și gestionare și planurile pe
termen lung privind resursele halieutice de interes comunitar,
și anume: majoritatea speciilor de cod din apele comunitare,
două rezerve de merluciu, două rezerve de homar, două
rezerve de limbă-de-mare, precum și rezerve de cambulă și
limbă-de-mare din Marea Nordului, din acest motiv fiind modi
ficate și extinse condițiile instituite prin Regulamentul (CE) nr.
850/98.

3.

Observații generale

3.1
CESE consideră că propunerea de regulament este
eminamente tehnică. Procedura de simplificare este necesară,
în conformitate cu măsurile aprobate de Comitet în avizul său
privind planul de acțiune pentru simplificarea legislației comu
nitare. Cu toate acestea, nu este vorba în mod exclusiv de o
simplificare, deoarece Comisia operează modificări în legislația
în vigoare în vederea armonizării și are în vedere diferențele
regionale prin instituirea de dispoziții specifice pentru fiecare
dintre „zonele CCR (consilii consultative regionale)”. Această
regionalizare va presupune și efectuarea de modificări ale legi
slației în vigoare.

3.2
Prin această propunere de regulament Comisia își
propune să definească principiile directoare comune tuturor
zonelor de pescuit, urmând ca prin diferite regulamente ulte
rioare ale Comisiei să se reglementeze, potrivit procedurii de
„comitologie”, aspectele pur tehnice cu caracter regional.

3.3
Chiar dacă este necesar ca reglementarea măsurilor
tehnice să fie efectuată cu luarea în considerare a caracteristicilor
specifice diverselor regiuni din UE, Comitetul consideră că
abordarea propusă nu este cea mai adecvată și că este preferabil
ca toate măsurile să fie incluse în acest regulament al Consiliului
și nu în regulamente ulterioare ale Comisiei.

3.4
CESE consideră că, astfel, măsurile tehnice vor fi mai
bine adaptate la contextul noii politici comune în domeniul

3.6
Având în vedere complexitatea textului și a măsurilor
tehnice propuse, CESE consideră că propunerea de regulament
ar trebui să cuprindă o anexă cu grafice, menite să ușureze
înțelegerea.

4.

Observații specifice

4.1
În formularea sa actuală, propunerea de regulament
cuprinde măsurile tehnice care acoperă o gamă largă de
obiective, între care se remarcă protecția puietului, în principal
prin limitarea capturării acestora prin îmbunătățirea modului de
selectare a uneltelor de pescuit sau prin instituirea de zone
interzise/perioade de prohibiție. Alte măsuri sunt destinate
protejării anumitor specii sau ecosisteme prin limitarea activității
de pescuit, impunând - de exemplu - închiderea anumitor zone,
alt grup mare de măsuri fiind destinate reducerii cantităților de
capturi aruncate înapoi în mare.

4.2
Propunerea de regulament nu numai că definește
domeniul de aplicare, ci și însumează toate dispozițiile refe
ritoare la dimensiunea minimă pentru fiecare dintre specii de
la care capturarea resurselor halieutice vii este considerată legală.
În ceea ce privește domeniul de aplicare și includerea impor
turilor, CESE dorește să se clarifice ce se întâmplă în cazul în
care dimensiunile minime legale ale produselor importate sunt
mai mici decât cele stabilite în UE. Pentru Comitet, soluția
rezonabilă ar fi ca în UE să nu se poată comercializa produse
de pescuit provenind din terțe țări care să aibă dimensiuni mai
mici decât cele comunitare.

4.3
Se enumeră în mod exhaustiv uneltele de pescuit,
stabilindu-se pentru fiecare dintre acestea dimensiunile minime
ale năvodului și ale mătcii, adâncimea maximă la care se pot
arunca, precum și interdicțiile de utilizare a mătcilor care nu au
mărimea și forma indicate, și anume cazurile când numărul de
ochiuri cu dimensiuni egale din jurul oricărei circumferințe a
mătcii crește din față către spate sau când mătcile sunt fabricate
din materiale sau cu grosimi nepermise.

4.4
Comitetul consideră că procedura de simplificare avută în
vedere de Comisia Europeană este adecvată și necesară. Cu toate
acestea, CESE estimează că încercarea de armonizare urmărită și
care impune modificarea anumitor măsuri tehnice trebuie
precedată de evaluări științifice, atât biologice, cât și socioeco
nomice.
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4.5
În acest sens, având în vedere caracterul extrem de tehnic
al măsurilor descrise în propunerea de regulament, CESE
consideră că nu trebuie să se pronunțe cu privire la propunerile
de schimbare înainte de efectuarea evaluărilor menționate.
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debarcarea, vânzarea, expunerea sau comercializarea orga
nismelor marine capturate prin metode ce presupun utilizarea
de explozivi, substanțe veninoase sau soporifice, curent electric
sau orice tip de proiectil. De asemenea, sunt în continuare
interzise la bordul navelor de pescuit utilizarea oricăror forme
de transformare fizică sau chimică a peștelui pescuit in vederea
producerii de făină sau ulei de pește, precum și transbordarea
capturilor de pește în acest scop între nave.

4.6
Resursele acvatice vii capturate cu dimensiuni mai mici
decât cele regulamentare nu vor putea fi conservate la bord și
nici nu vor putea fi transbordate, debarcate, transportate,
stocate, vândute, expuse și nici comercializate, ci vor trebui
aruncate imediat înapoi în mare. CESE atrage atenția Comisiei
Europene în legătură cu efectul pe care îl poate avea această
dispoziție asupra capturilor aruncate înapoi în mare. Pare o
contradicție ca, pe de o parte, să se ceară interzicerea capturilor
aruncate înapoi în mare, iar pe de alta, să se interzică păstrarea
la bord a anumitor capturi.

4.11
CESE își exprimă satisfacția pentru impunerea acestor
măsuri de protecție a mediului, generate de aplicarea noii
politici comune în domeniul pescuitului din anul 2002 și
îndeamnă Comisia ca toate aceste măsuri să fie puse în
aplicare cu rigurozitate la nivelul întregii flote de pescuit comu
nitare.

4.7
În ceea ce privește norma năvodului unic, CESE își
exprimă preocuparea pentru efectele pe care aceasta le-ar
putea produce. Comisia ar trebui să aibă în vedere faptul că,
în cazurile zonelor de pescuit pentru mai multe specii, unde este
necesară utilizarea a mai mult de un năvod, pescarii vor trebui
să se întoarcă în port pentru a-și schimba uneltele de pescuit
mai des decât în prezent, ceea ce va presupune cheltuieli de
exploatare suplimentare, care vor afecta rentabilitatea flotelor,
deja compromisă.

4.12
Comitetul își exprimă acordul cu procedurile preco
nizate de Comisie pentru aprobarea măsurilor urgente de
conservare adoptate de statele membre și care afectează toate
vasele de pescuit comunitare sau a măsurilor ce se aplică numai
vaselor de pescuit care arborează pavilionul comunitar. Totuși,
în scopul evitării unor eventuale abuzuri din partea anumitor
state membre, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca actori sau
organisme independente să verifice pertinența și necesitatea
acestor măsuri.

4.8
Propunerea de regulament al Consiliului stabilește că atunci când cantitatea de pește pescuit care nu are dimensiunile
regulamentare depășește 10 % din cantitatea totală capturată la
o singură traulare - vasul va trebui să se îndepărteze la o
distanță mai mare de cinci sau zece mile marine de zona de
pescuit inițială, în funcție de dimensiunea admisibilă a ochiului
de năvod pentru fiecare specie, iar pe întreaga durată a urmă
toarei traulări, va trebui să păstreze o distanță minimă de cinci
sau zece mile marine față de poziția de start a traulării ante
rioare.
4.9
Comitetul își exprimă îngrijorarea față de această măsură,
deoarece Comisia, prin generalizare, nu ține seama de caracte
risticile specifice ale diferitelor zone și de varietatea tehnicilor de
pescuit, ceea ce poate duce la apariția unor situații de incerti
tudine juridică, cu atât mai mult atunci când nu se precizează
dacă este vorba de capturi selective ale unor anumite specii sau
de capturi accesorii. CESE consideră că punerea în aplicare a
altui tip de măsuri, cum ar fi interdicțiile legate de spațiu și
timp, ar putea avea efecte mai pozitive decât propunerea.
4.10
Cu obiectivul prioritar de a proteja mediul, sunt
interzise captura, depozitarea la bord, transbordarea, stocarea,

4.13
De asemenea, CESE consideră oportun ca statele
membre și/sau consiliile consultative regionale să poată
prezenta Comisiei propuneri privind problemele referitoare la
elaborarea de planuri de reducere sau de eliminare a capturilor
aruncate înapoi în mare și de îmbunătățire a modului de
selectare a uneltelor de pescuit.
4.14
Comitetul aprobă, de asemenea, faptul că propunerea
de regulament al Consiliului exclude din domeniul său de
aplicare activitățile de pescuit efectuate în scopuri pur științifice,
cu condiția ca acestea să fi fost autorizate de statul membru de
pavilion. Cu toate acestea, nu se consideră necesară acceptarea la
bord a unui observator al statului membru riveran pe durata
desfășurării activităților de pescuit de cercetare științifică în apele
acestuia.
4.15
În cele din urmă, se introduce o evaluare cu privire la
eficacitatea măsurilor tehnice, procedură inexistentă anterior și
pe care CESE o susține întru totul. Această evaluare se va
efectua din cinci în cinci ani, urmând ca, pe baza datelor
incluse in acest document, Comisia să propună Consiliului
ansamblul de modificări necesare ce trebuie operate.

Bruxelles, 25 februarie 2009.
Președintele
Comitetului Economic și Social European
Mario SEPI

