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5. Temei juridic: art.43 alin.3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

6. Stadiul: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru Pescuit 

(PEACH) iar pentru aviz comisia: Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI); aflat 

în etapa pregătitoare, conform fișei (”OEIL”). 

 

I. CONTEXT 

Contextul  propunerii  este  expus  în  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European 

și Consiliu privind situația actuală a politicii comune în domeniul pescuitului și consultarea 

referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2019 [COM(2018) 452 final din 11.6.2018]. 

Posibilitățile de pescuit sunt stabilite în conformitate cu articolul 16, alineatul (1) - 

referitor la  principiul stabilității relative) și alineatul (4) (referitor la obiectivele politicii comune 

în domeniul pescuitului și la regulile prevăzute în planurile multianuale) din Regulamentul  (CE)  

nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul 

pescuitului. Posibilitățile de pescuit și alocarea acestora către statele membre se reglementează 

anual. Ultimul  act  legislativ  de  acest  fel  este  Regulamentul  (UE)  2017/2360  al  Consiliului 

din 11 decembrie 2017 de stabilire, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite 

resurse halieutice și grupe de resurse halieutice din Marea Neagră. 

Propunerea revizuiește Regulamentului (UE) 2017/2360 al Consiliului pe baza avizului 

științific al Comitetului tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). 

Începând cu anul 2017, Comisia a promovat consolidarea cooperării în domeniul 

gestionării pescuitului în Marea Neagră prin adoptarea, în cadrul celei de-a 41-a sesiune a 
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Comisiei Generale pentru pescuit în Marea Mediterană și în Marea Neagră (CGPM), a unor 

măsuri care vizează: 

 un plan multianual pentru calcan în Marea Neagră; 

 un plan regional de acțiune pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 

nereglementat (INN); 

 un sistem de inspecție și supraveghere comună internațională, în afara apelor 

aflate sub jurisdicție națională în Strâmtoarea Siciliei; 

 un plan regional de gestionare adaptativă pentru exploatarea coralului roșu în 

Marea Mediterană;  

 o  zonă  de  pescuit  cu  acces  restricționat  din  zona  de  mare  adâncime 

Jabuka/Pomo a Mării Adriatice. 

Cea de-a 41-a sesiune a Comisiei generale pentru pescuit în Marea Mediterană și în 

Marea Neagră a deschis calea cooperării în domeniul gestionării pescuitului pe baza Declarației 

de la București și a Declarației ministeriale de la Malta Medfish4ever. Declarația de la București 

a subliniat necesitatea colaborării statelor riverane în domeniul gestionării pescuitului, punerea în 

aplicarea a Strategiei pe termen mediu privind sustenabilitatea activităților de pescuit din Marea 

Mediteraneană și Marea Neagră și dezvoltarea durabilă a acvaculturii. Declarația Medfish4ever a 

consacrat stabilirea unor planuri multianuale de gestionare pentru principalele activități de 

pescuit, precum și angajamente privind colectarea adecvată a datelor și evaluarea principalelor 

stocuri de pește din Marea Mediterană, eliminarea pescuitului ilegal până în 2020 și promovarea 

pescuitului la scară mică și dezvoltarea acvaculturii viabile. 

Declarația de la Sofia din 2018 completează, la nivel internațional, obiectivele politicii 

UE privind pescuitul și acvacultura în cele două bazine marine, prin stabilirea unui plan de 

acțiune pe 10 ani bazat pe acțiuni comune și obiective ambițioase și coerente. 

Regulamentul de stabilire, pentru anul 2019, a posibilităților de pescuit din Marea Neagră 

- COM (2018) 710 transpune recomandarea (CGPM/41/2017/4) privind un plan multianual de 

gestionare a pescuitului de calcan în subzona geografică 29 (Marea Neagră). În  ceea ce privește 

șprotul, propunerea se bazează pe avizele științifice furnizate de Comitetului științific, tehnic și 

economic pentru pescuit (CSTEP) referitoare la o cotă autonomă, pentru a menține actualul nivel 

al mortalității prin pescuit, pentru a se asigura sustenabilitatea stocurilor de șprot din Marea 

Neagră. 

Temeiul juridic al  prezentei  propuneri  îl  constituie  articolul  43,  alineatul  (3)  din  

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Obligațiile Uniunii în ceea ce privește 

exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii decurg din obligațiile prevăzute la articolul 2 din 

regulamentul de bază al Politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII  

Obiectivul propunerii este de a stabili, pentru anul 2019, posibilitățile de pescuit ale 

statelor membre pentru stocurile de pește cele mai importante din punct de vedere comercial din 

Marea Neagră.  

Prezentul  regulament  stabilește, pentru anul 2019, posibilitățile de pescuit disponibile  

pentru navele de pescuit ale Uniunii care arborează pavilioanele Bulgariei și României pentru 

https://ec.europa.eu/fisheries/high-level-conference-towards-enhanced-cooperation-black-sea-fisheries-and-aquaculture_en
https://ec.europa.eu/fisheries/high-level-conference-towards-enhanced-cooperation-black-sea-fisheries-and-aquaculture_en
https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/ro/medfish4ever#True
https://ec.europa.eu/fisheries/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4926dd66-d771-11e8-9424-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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următoarele stocuri: (a) șprot (Sprattus sprattus) în Marea Neagră; (b) calcan (Psetta maxima) în 

Marea Neagră. 

 (1) Cota autonomă a Uniunii pentru șprot, alocarea acestei cote între statele membre și, 

atunci când este cazul, condițiile legate funcțional de aceasta sunt stabilite în anexa comunicării 

COM (2018)710. 

 (2) Nivelul capturii total admisibile (CTA) pentru calcan, aplicabilă în apele Uniunii și 

pentru navele de pescuit ale Uniunii, precum și alocarea CTA între statele membre și, acolo unde 

este cazul, condițiile legate funcțional de aceasta sunt stabilite în anexa comunicării 

COM(2018)710. 

Evaluarea impactului 

La nivelul UE, riscul unui impact negativ asupra refacerii stocului de calcan este limitat 

prin măsuri de înregistrare, de control și de monitorizare suplimentare introduse și puse în 

aplicare de România și de Bulgaria, în conformitate cu angajamentele asumate de aceste state 

membre în contextul adoptării Regulamentului de stabilire, pentru 2018, a posibilităților de 

pescuit pentru anumite stocuri de pește în Marea Neagră. 

La nivel internațional, riscul unui impact negativ asupra refacerii stocului este redus de o 

serie de  acțiuni  noi: 

 declarația ministerială de la Sofia; 

 adoptarea, în cadrul celei de-a 41-a sesiuni anuale a CGPM, și punerea în aplicare 

ulterioară a Planului de acțiune regional al CGPM pentru combaterea pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat (INN) ; 

 punerea în aplicare, la nivel multilateral, a proiectului CGPM „BlackSea4Fish” 

bazat pe cooperarea regională în materie de date, de studii și de evaluări științifice;  

 adoptarea, în cadrul celei  de-a  41-a  sesiuni anuale  a  CGPM,  și  punerea  în  

aplicare  ulterioară  a  planului  multianual de gestionare a pescuitului de calcan în Marea Neagră 

(GSA 29).  

Un element substanțial al planului de gestionare multianual este punerea în aplicare a 

proiectului-pilot comun de inspecție și de control pe mare. Clauzele de revizuire incluse în plan 

vor permite reevaluarea TAC și a cotelor, în cazul în care avizele științifice nu confirmă 

continuarea evoluției constructive a mortalității prin pescuit. În plus, planul prevede un sistem de 

alocare permanentă a TAC și un program permanent de inspecție până în 2020. Acest plan va 

contribui la combaterea eficientă a activităților INN și la gestionarea adecvată a stocurilor de 

calcan la nivel regional. 

În consecință, abordarea urmărită în propunere poate determina, pe termen mediu, o 

reducere a efortului de pescuit, dar și cote stabile sau în creștere pe termen lung. Se așteaptă ca, 

pe termen lung, abordarea să aibă drept efect un impact redus asupra mediului, și creșterea 

sustenabilității activităților de pescuit. 

Principiul subsidiarității  

Propunerea este de competența exclusivă a Uniunii, în conformitate cu articolul 3 

alineatul (1) litera(d)  din  Tratatul  privind  funcționarea  Uniunii  Europene.  În  consecință,  

principiul subsidiarității nu se aplică. 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4926dd66-d771-11e8-9424-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
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III. Link-uri utile: 

 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=C

OM(2018)0710&l=en; 

 Regulamentul  (CE)  nr. 1380/2013; 

 Regulamentul  (UE)  2017/2360 ; 

 Declarației de la București; 

 Declarația ministerială de la Malta Medfish4ever; 

 Declarația de la Sofia; 

 COM (2018) 710; 

 Recomandarea (CGPM/41/2017/4); 

 Anexa comunicării COM (2018)710. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Andreea Mihai 

19 noiembrie 2018 
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