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Tuturor consiliilor consultative și tuturor Grupuri regionale 
 
Subiect: 
Implicarea consiliilor consultative în pregătirea Recomandărilor 

comune în conformitate cu Regulamentul privind politica comună în 

domeniul pescuitului 1380/2013 

 
 
Draga doamna / domnule, 
 
Aș dori să vă atrag atenția asupra importanței implicării Consiliilor 
Consultative în pregătirea recomandărilor comune în temeiul 
Regulamentului PCP. Doresc să subliniez că, în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) din PCP, consiliile consultative (AC) au un rol important în 
procesul de regionalizare. În conformitate cu prevederile PCP, Statele 
membre consultă AC-urile relevante atunci când elaborează Recomandări 
comune. 
Aceste recomandări comune trebuie să se bazeze pe cele mai bune sfaturi 

științifice disponibile și să fie susținute de dovezi științifice. Implicarea 
părților interesate în pregătirea recomandărilor comune este crucială și, 
prin urmare, este esențial ca toate AC-urile să fie implicate mai devreme 

în procesul de elaborare a acestora Încurajăm fiecare grup regional de 
state membre să se asigure că AC-urile sunt pe deplin informate și implicate 
și că sunt în permanență la curent cu orice informație relevantă. 
Obținerea unei reprezentări echilibrate a tuturor punctelor de vedere ale 
părților interesate este tocmai motivul pentru care au fost create Consiliile 
consultative. Prin urmare, toate AC-urile ar trebui să depună recomandări 
sau, în cazul în care nu poate fi convenită o recomandare bazată pe consens, 
să ofere o privire detaliată de ansamblu a argumentelor diferitelor părți 
(inclusiv a celor de natură științifică). 



 

 

Comisia a emis îndrumări cu privire la stabilirea măsurilor de conservare în 
conformitate cu PCP pentru site-urile Natura 2000 și pentru Directiva-cadru 
privind strategia marină (Document de lucru al personalului SWD (2018) 
2881). Acest lucru descrie bunele practici de elaborare a recomandărilor 
comune în Art.11, inclusiv consultările timpurii și semnificative cu toate 
părțile interesate relevante și transparența procedurilor. 
 
Sunt încrezător că Consiliile consultative, grupurile regionale și Comisia vor 
continua să lucreze îndeaproape pentru o implementare adecvată a 
Regulamentului PCP. 
Dacă aveți întrebări cu privire la această scrisoare, vă invit să o contactați 
pe doamna Pascale COLSON, coordonator al consiliilor consultative 
(pascale.colson@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73). 
 
 
Cu stimă, 
Bernhard FRIESS 
Directorul general interimar 
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1https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/swd_2018_288_en.pdf  


