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1. Introducere 

 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013
1
, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 

2017/2092
2
 (denumit în continuare „Regulamentul PCP”) acoperă (a) conservarea resurselor 

biologice marine și gestionarea pescuitului și a flotelor care exploatează aceste resurse și (b) 

în legătură cu măsurile privind piețele și măsurile financiare care sprijină punerea în aplicare a 

PCP: resursele biologice de apă dulce, acvacultura și prelucrarea și comercializarea 

produselor obținute din pescuit și din acvacultură. 

 

În scopul realizării obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 și, în special, pentru a se 

asigura că pescuitul și acvacultura sunt sustenabile pe termen lung din punct de vedere 

socioeconomic și al mediului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este delegată Comisiei în ceea ce privește 

măsurile de conservare care însoțesc anumite obligații de mediu ale statelor membre, punerea 

în aplicare a obligației de debarcare și stabilirea de norme detaliate privind funcționarea 

consiliilor consultative, organizații ale părților interesate create pentru a oferi Comisiei și 

statelor membre recomandări și informații cu privire la aspectele legate de gestionarea 

pescuitului și la aspectele socioeconomice și de conservare ale pescuitului și acvaculturii.  

 

Articolul 46 din Regulamentul PCP stabilește condițiile care guvernează competența Comisiei 

de a adopta acte delegate.  

 

 

2. Temei juridic 

 

Prezentul raport este obligatoriu în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul PCP. 

Potrivit acestei dispoziții, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 

alineatul (2), la articolul 15 alineatele (2), (3), (6) și (7) și la articolul 45 alineatul (4) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând cu 29 decembrie 2013. Comisia trebuie 

să pregătească un raport privind această delegare de competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea perioadei de cinci ani. Competențele delegate se prelungesc în mod automat 

pentru perioade de câte cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul se opun unei astfel de prelungiri în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul 

PCP. 

 

Regulamentul PCP acordă Comisiei competențe de a adopta acte delegate în ceea ce privește: 

 

a) măsurile de conservare necesare pentru respectarea anumitor obligații în temeiul legislației 

Uniunii în materie de mediu [articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul PCP]; 

 

b) punerea în aplicare în cadrul dreptului Uniunii a obligațiilor internaționale ale Uniunii, în 

special a derogărilor de la obligația de debarcare [articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 

PCP]; 

                                                            
1 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 

1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale 

Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22). 
2 Regulamentul (UE) 2017/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2017 de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (JO L 302, 

p. 1.). 
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c) extinderea aplicării obligației de debarcare la specii altele decât cele enumerate la articolul 

15 alineatul (1), în cazul în care o recomandare comună în acest scop este prezentată Comisiei 

[articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul PCP];  

 

d) stabilirea de planuri temporare specifice privind aruncarea capturilor înapoi în mare, care 

conțin, printre altele, excepții de minimis și excepții bazate pe rate ridicate de supraviețuire de 

la obligația de debarcare pentru o perioadă temporară de maximum trei ani, care poate fi 

reînnoită pentru o perioadă totală suplimentară de trei ani, în cazul în care nu se adoptă niciun 

plan multianual sau niciun plan de gestionare pentru activitatea de pescuit în cauză [articolul 

15 alineatul (6) din Regulamentul PCP]; 

 

e) stabilirea de excepții de minimis de la obligația de debarcare pentru maximum 5% din 

capturile anuale totale din toate speciile pentru care se aplică obligația de debarcare în temeiul 

articolului 15 alineatul (1), în cazul în care nu au fost adoptate măsuri în acest sens într-un 

plan multianual sau într-un plan specific privind aruncarea capturilor înapoi în mare [articolul 

15 alineatul (7) din Regulamentul PCP]; și 

 

f) stabilirea de norme detaliate privind funcționarea consiliilor consultative [articolul 45 

alineatul (4) din Regulamentul PCP]. 

 

Actele delegate cu conținut similar adoptate pe baza unor regulamente altele decât 

Regulamentul PCP nu sunt acoperite de acest raport. Acesta este cazul, în special, pentru 

actele delegate care conțin măsuri de punere în aplicare a obligației de debarcare adoptate pe 

baza articolului 7 din Regulamentul (UE) 2016/1139 (denumit în continuare „Planul 

multianual pentru Marea Baltică”)
3
. Comisia va întocmi un raport cu privire la delegarea de 

competențe care îi sunt conferite prin Planul multianual pentru Marea Baltică conform 

condițiilor stabilite în acest plan. 

 

3. Exercitarea delegării de competențe 

 
3.1. Aspecte procedurale 

 

Exercitarea delegării de competențe conferite Comisiei prin articolul 11 alineatul (2) și 

articolul 15 alineatele (3) și (6) din Regulamentul PCP face obiectul regionalizării: statele 

membre care au un interes direct de gestionare afectat de măsurile respective pot conveni să 

trimită recomandări comune pentru realizarea obiectivelor măsurilor de conservare relevante 

ale Uniunii sau ale planului specific privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Atunci când 

elaborează recomandări comune pentru actele delegate ale Comisiei în cadrul regionalizării, 

statele membre trebuie să consulte consiliile consultative relevante. În cazul în care statele 

membre nu reușesc să convină asupra recomandărilor comune sau în cazul în care 

recomandările comune nu sunt considerate compatibile cu obiectivele și țintele cuantificabile 

ale măsurilor de conservare în cauză, Comisia nu își poate exercita competențele delegate, 

însă poate prezenta o propunere de măsuri corespunzătoare în conformitate cu Tratatul. 

 

                                                            
3 Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui 

plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care 

exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1). 
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Toate proiectele de acte delegate bazate pe articolul 11 alineatul (2) și articolul 15 alineatele 

(3), (6) și (7) din Regulamentul PCP au fost înaintate Comitetului științific, tehnic și 

economic pentru pescuit (CSTEP) înființat prin Decizia 2005/629/CE a Comisiei
4
, pentru a 

ține seama de cele mai bune avize științifice disponibile.  

 

Proiectele de acte delegate de stabilire a normelor detaliate privind funcționarea consiliului 

consultativ au fost prezentate tuturor consiliilor consultative care erau operaționale la 

momentul respectiv, pentru a obține avizele lor. Acestea au fost discutate, de asemenea, în 

cursul reuniunilor de coordonare periodice organizate de Comisie cu toate consiliile 

consultative (reuniuni de coordonare inter-CC). 

 

În sfârșit, toate proiectele de acte delegate bazate pe delegările de competențe prevăzute în 

Regulamentul PCP au fost prezentate Grupului de experți pentru pescuit și acvacultură, 

înființat pentru a asigura un nivel adecvat de consultare a experților pentru pregătirea actelor 

delegate. Parlamentul European a fost invitat în mod sistematic la reuniunile acestui grup de 

experți, însă participarea acestuia a fost, până acum, limitată. Documentele cu relevanță 

pentru aceste consultări au fost transmise, simultan, Parlamentului European și Consiliului, în 

conformitate cu Înțelegerea comună privind actele delegate. După adoptare, toate actele 

delegate au fost notificate Parlamentului European și Consiliului. Până în prezent, niciun act 

delegat adoptat de Comisie în temeiul Regulamentului PCP nu a întâmpinat obiecțiuni din 

partea Parlamentului European sau a Consiliului în cursul perioadei de două luni prevăzute la 

articolul 46 alineatul (5) din Regulamentul PCP. În unele cazuri, totuși, Parlamentul European 

a solicitat prelungirea termenului pentru o perioadă suplimentară de două luni.  

 

3.2. Lista actelor delegate adoptate în temeiul Regulamentului PCP  

 

Lista tuturor actelor delegate care au fost adoptate de către Comisie de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului PCP este prezentată mai jos. Aceste acte delegate sunt clasificate pe baza 

statutului lor juridic (în vigoare, în curs de examinare și abrogate sau expirate). Lista a fost 

actualizată ultima dată și reflectă situația la 1 decembrie 2017.  

 

3.2.1. Acte delegate în vigoare 

 

a) În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul PCP 
- Regulamentul delegat (UE) 2017/117 al Comisiei din 5 septembrie 2016 de stabilire a unor măsuri 

de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare 

a Regulamentului delegat (UE) 2015/17785; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/118 al Comisiei din 5 septembrie 2016 de instituire a unor măsuri 

de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului6; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/1180 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul 

pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului7; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/1181 al Comisiei din 2 martie 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2017/117 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul 

                                                            
4 Decizia 2005/629/CE a Comisiei din 26 august 2005 de instituire a unui Comitet științific, tehnic și economic 

pentru pescuit (JO L 225, 31.8.2005, p. 18). 
5 JO L 19, 25.1.2017, p. 1. 
6 JO L 19, 25.1.2017, p. 19. 
7 JO L 171, 4.7.2017, p. 1. 
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pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Baltică și de abrogare a Regulamentului delegat 

(UE) 2015/17788.  

 

b) În temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/98 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind punerea în 

aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul 

Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul 

de Nord-Vest9; 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/171 al Comisiei din 20 noiembrie 2015 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2015/98 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale 

ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale 

pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare 

multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest10; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/1352 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2015/98 privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale 

ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale 

pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare 

multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest11. 

 

c) În temeiul articolului 15 alineatele (3) și (6) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1392/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire 

a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

specii pelagice mici în Marea Mediterană12 (data expirării: 31 decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1393/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire 

a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit 

pelagic în apele de nord-vest13 (data expirării: 31 decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1394/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire 

a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit 

pelagic în apele de sud-vest14 (data expirării: 31 decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire 

a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activitățile de pescuit de 

anumite specii pelagice mici și activitățile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea 

Nordului15 (data expirării: 31 decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1396/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire 

a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică16 (data expirării: 

31 decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/2250 al Comisiei din 4 octombrie 2016 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

                                                            
8 JO L 171, 4.7.2017, p. 30. 
9 JO L 16, 23.1.2015, p. 23. 
10 JO L 33, 10.2.2016, p. 1. 
11 JO L 190, 21.7.2017, p. 1. 
12 JO L 370, 30.12.2014, p. 21. 
13 JO L 370, 30.12.2014, p. 25. 
14 JO L 370, 30.12.2014, p. 31. 
15 JO L 370, 30.12.2014, p. 35. 
16 JO L 370, 30.12.2014, p. 40. 
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specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa17 (data 

expirării: 31 decembrie 2018); 

- Regulamentul delegat 2016/2374 al Comisiei din 12 octombrie 2016 de stabilire a unui 

plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii 

demersale în apele de sud-vest18 (data expirării: 31 decembrie 2018); 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/2375 al Comisiei din 12 octombrie 2016 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

specii demersale din apele de nord-vest19 (data expirării: 31 decembrie 2018); 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/2376 al Comisiei din 13 octombrie 2016 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru moluștele bivalve Venus spp. din 

apele teritoriale ale Italiei20 (data expirării: 31 decembrie 2019); 

- Regulamentul delegat (UE) 2016/2377 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 1394/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea 

capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest21; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/86 al Comisiei din 20 octombrie 2016 de stabilire a unui 

plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii 

demersale în Marea Mediterană22 (data expirării: 31 decembrie 2019); 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/87 al Comisiei din 20 octombrie 2016 de stabilire a unui 

plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră23 

(data expirării: 31 decembrie 2019); 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/1393 al Comisiei din 24 mai 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 1395/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea 

capturilor înapoi în mare pentru activitățile de pescuit de anumite specii pelagice mici și 

activitățile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului
24

 (data expirării: 31 

decembrie 2017); 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/2167 al Comisiei din 5 iulie 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor 

înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest
25

 

(data expirării: 31 decembrie 2018); 

 

d) În temeiul articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul PCP 

Niciunul până în prezent 

 

e) În temeiul articolului 45 alineatul (4) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/242 al Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a 

normelor detaliate de funcționare a consiliilor consultative în cadrul politicii comune în 

domeniul pescuitului
26

; 

- Regulamentul delegat (UE) 2017/1575 al Comisiei din 23 iunie 2017 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) 2015/242 de stabilire a normelor detaliate de funcționare a 

consiliilor consultative în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului
27

. 

                                                            
17 JO L 340, 15.12.2016, p. 2. 
18 JO L 352, 23.12.2016, p. 33. 
19 JO L 352, 23.12.2016, p. 39. 
20 JO L 352, 23.12.2016, p. 48. 
21 JO L 352, 23.12.2016, p. 50. 
22 JO L 14, 18.1.2017, p. 4. 
23 JO L 14, 18.1.2017, p. 9. 
24 JO L 197, 28.7.2017, p. 1. 
25 JO L 306, 22.11.2017, p. 2.  
26 JO L 41, 17.2.2015, p. 1. 
27 JO L 239, 19.9.2017, p. 1. 
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3.2.2. Acte delegate adoptate de Comisie, dar care încă nu sunt în vigoare (în curs de 

examinare) 

 

a) În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul PCP 

Niciunul 

 

b) În temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel 

cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru 

conservarea tonului din Oceanul Atlantic, în ceea ce privește stocurile de pește-spadă din 

Marea Mediterană, adoptat la 30.11.2017.  

 

c) În temeiul articolului 15 alineatele (3) și (6) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea 

capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea 

Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa pentru anul 2018, adoptat la 

20.10.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite 

activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest; adoptat la 20.10.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea 

capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale și de 

adâncime în apele de nord-vest pentru anul 2018, adoptat la 20.10.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

2017/86 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite 

activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană, adoptat la 23.10.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea 

capturilor înapoi în mare în ceea ce privește somonul pentru Marea Baltică, adoptat la 

21.11.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

nr. 1394/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru 

anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest, adoptat la 21.11.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) …/... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

nr. 1395/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru 

activitățile de pescuit de anumite specii pelagice mici și activitățile de pescuit pentru scopuri 

industriale în Marea Nordului, adoptat la 23.11.2017; 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

nr. 1393/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru 

anumite activități de pescuit pelagic în apele de nord-vest, adoptat la 24.11.2017. 

 

d) În temeiul articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de stabilire a unei excepții de minimis de la 

obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice mici în Marea 

Mediterană, adoptat la 23.10.2017. 

 

e) În temeiul articolului 45 alineatul (4) din Regulamentul PCP 

Niciunul 
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3.2.3. Acte delegate abrogate sau expirate 

 

a) În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul PCP 
- Regulamentul delegat (UE) 2015/1778 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a unor măsuri de 

conservare în domeniul pescuitului pentru a proteja zonele de recif din apele aflate sub suveranitatea 

Danemarcei din Marea Baltică și Kattegat28, abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1181 al 

Comisiei. 

 

b) În temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul PCP 

Niciunul 

 

c) În temeiul articolului 15 alineatele (3) și (6) din Regulamentul PCP 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/2438 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

specii demersale în apele de nord-vest
29

, abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2016/2375 

al Comisiei cu începere de la 1 ianuarie 2017; 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

specii demersale în apele de sud-vest
30

, abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 al 

Comisiei cu începere de la 1 ianuarie 2017; 

- Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 al Comisiei din 22 octombrie 2015 de stabilire a 

unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de 

specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa
31

, expirat la 

31 decembrie 2016. 

 

d) În temeiul articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul PCP 

Niciunul 

 

e) În temeiul articolului 45 alineatul (4) din Regulamentul PCP 

Niciunul 
 

4. Concluzie  

 

Comisia consideră că și-a exercitat competențele delegate în domeniul de competență conferit 

prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

 

Delegarea de competențe conferită prin articolul 11 alineatul (2), articolul 15 alineatele (2), 

(3), (6) și (7) și articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 ar trebui să fie 

prelungită în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din același regulament, pentru a 

contribui la realizarea obiectivelor sale. 

 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport. 

                                                            
28 JO L 259, 6.10.2015, p. 5. 
29 JO L 336, 23.12.2015, p. 29. 
30 JO L 336, 23.12.2015, p. 36. 
31 JO L 336, 23.12.2015, p. 42. 
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