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AMENDAMENTE 001-041 
depuse de Comisia pentru pescuit

Raport
Marco Affronte A8-0389/2018
Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană

Propunere de regulament (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Evaluările științifice indică faptul că 
peștele spadă a fost pescuit în exces în 
ultimii 30 ani și că, dacă nu se întreprinde 
nicio acțiune în curând, stocul riscă să fie 
epuizat în întregime.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Capturile de pește-spadă din Marea 
Mediterană având o dimensiune inferioară 
dimensiunii minime de referință pentru 
conservare vor trebui să fie aruncate înapoi 
în mare în conformitate cu punctul 17 din 
Recomandarea 16-05 a ICCAT, cu 
excepția cazului în care se încadrează în 
limitele capturilor accidentale stabilite de 
statele membre în cadrul planurilor lor 

(8) Capturile de pește-spadă din Marea 
Mediterană având o dimensiune inferioară 
dimensiunii minime de referință pentru 
conservare vor trebui să fie aruncate înapoi 
în mare în conformitate cu punctul 17 din 
Recomandarea 16-05 a ICCAT, cu 
excepția cazului în care se încadrează în 
limitele capturilor accidentale stabilite de 
statele membre în cadrul planurilor lor 
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anuale de pescuit. În scopul respectării de 
către Uniune a obligațiilor internaționale 
care îi revin în temeiul ICCAT, 
Regulamentul delegat (UE) 2018/191 
prevede derogări de la obligația de 
debarcare a peștelui-spadă din Marea 
Mediterană în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. Regulamentul delegat (UE) 
2018/191 pune în aplicare anumite 
dispoziții ale Recomandării 16-05 a 
ICCAT care stabilesc obligația de a arunca 
înapoi în mare peștele-spadă de la bordul 
navelor care depășesc cota alocată lor 
și/sau nivelul lor maxim autorizat de 
capturi accidentale. Domeniul de aplicare 
al respectivului regulament delegat include 
navele implicate în pescuitul de agrement.

anuale de pescuit. În scopul respectării de 
către Uniune a obligațiilor internaționale 
care îi revin în temeiul ICCAT, 
Regulamentul delegat (UE) 2018/191 
prevede derogări de la obligația de 
debarcare a peștelui-spadă din Marea 
Mediterană în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. Regulamentul delegat (UE) 
2018/191 pune în aplicare anumite 
dispoziții ale Recomandării 16-05 a 
ICCAT care stabilesc obligația de a arunca 
înapoi în mare peștele-spadă de la bordul 
navelor care depășesc cota alocată lor 
și/sau nivelul lor maxim autorizat de 
capturi accidentale. Domeniul de aplicare 
al respectivului regulament delegat include 
navele care practică pescuitul de 
agrement.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În acordurile de navlosire relațiile 
dintre proprietar, navlositor și statul de 
pavilion sunt adesea neclare, iar unii 
pescari INN se sustrag controalelor 
abuzând de aranjamentele pentru 
navlosirea navelor de pescuit. Navlosirea 
este interzisă în Regulamentul (UE) 
2016/16277 privind un plan multianual de 
refacere a stocurilor de ton roșu din 
Oceanul Atlantic de Est și Marea 
Mediterană. Prin urmare, este oportun, ca 
măsură preventivă să se protejeze un stoc 
în recuperare și, din motive de coerență cu 
legislația Uniunii, să se adopte o interdicție 
similară în planul multianual de refacere a 
stocurilor de pește-spadă din Marea 
Mediterană.

(12) În acordurile de navlosire relațiile 
dintre proprietar, navlositor și statul de 
pavilion sunt adesea neclare, iar unii 
operatori care desfășoară activități INN se 
sustrag controalelor abuzând de 
aranjamentele pentru navlosirea navelor de 
pescuit. Navlosirea este interzisă în 
Regulamentul (UE) 2016/16277 privind un 
plan multianual de refacere a stocurilor de 
ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și 
Marea Mediterană. Prin urmare, este 
oportun, ca măsură preventivă să se 
protejeze un stoc în recuperare și, din 
motive de coerență cu legislația Uniunii, să 
se adopte o interdicție similară în planul 
multianual de refacere a stocurilor de 
pește-spadă din Marea Mediterană.

__________________ __________________
7 Regulamentul (UE) 2016/1627 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind un plan 

7 Regulamentul (UE) 2016/1627 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind un plan 
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multianual de refacere a stocurilor de ton 
roșu din Oceanul Atlantic de Est și din 
Marea Mediterană și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al (JO L 
252, 16.9.2016, p. 1).

multianual de refacere a stocurilor de ton 
roșu din Oceanul Atlantic de Est și din 
Marea Mediterană și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al (JO L 
252, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În vederea punerii în aplicare rapide 
în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări 
ale recomandărilor ICCAT, competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea anexelor la prezentul 
regulament, precum și a dispozițiilor de la 
articolul 34 alineatul (1) din prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare8. În 
special, pentru a se asigura o participare 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul primesc 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

(14) În vederea punerii în aplicare rapide 
în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări 
ale planului de refacere stabilit în 
Recomandarea 16-05 a ICCAT, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificarea anexelor precum și a 
articolelor pertinente din prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare8. În 
special, pentru a se asigura o participare 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul primesc 
toate documentele în același timp cu 
experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

__________________ __________________
8 Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare (JO 
L 123, 12.5.2016, p. 1)

8 Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare (JO 
L 123, 12.5.2016, p. 1)
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
generale pentru punerea în aplicare, de 
către Uniune, a planului multianual de 
refacere a stocurilor de pește-spadă din 
Marea Mediterană (Xiphias gladius) 
recomandat de Comisia Internațională 
pentru Conservarea Tonului din Oceanul 
Atlantic (ICCAT), începând cu 2017 și 
continuând până în 2031 („planul de 
refacere”).

Prezentul regulament stabilește normele 
generale pentru punerea în aplicare, de 
către Uniune, a planului multianual de 
refacere a stocurilor de pește-spadă din 
Marea Mediterană (Xiphias gladius) 
adoptat de Comisia Internațională pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT), începând cu 2017 și continuând 
până în 2031 („planul de refacere”).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) operează în zona Convenției ICCAT 
și pescuiesc pește-spadă în Marea 
Mediterană; or

(i) pescuiesc pește-spadă în Marea 
Mediterană; or

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) transbordează, chiar și în afara zonei 
Convenției ICCAT, pește-spadă capturat în 
Marea Mediterană;

(ii) transbordează sau transportă la 
bord, chiar și în afara zonei Convenției 
ICCAT, pește-spadă capturat în Marea 
Mediterană;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) navelor de pescuit ale țărilor terțe și 
navelor țărilor terțe care practică pescuitul 
recreativ și care operează în apele Uniunii 
pescuind pește-spadă în Marea 
Mediterană;

(b) navelor de pescuit ale țărilor terțe și 
navelor țărilor terțe care practică pescuitul 
recreativ, care operează în apele Uniunii și 
pescuiesc pește-spadă în Marea 
Mediterană;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „navă de pescuit de mari 
dimensiuni“: navă de pescuit cu o 
lungime totală de peste 20 de metri;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) „registrul ICCAT al navelor de 
pescuit de mari dimensiuni“: lista, 
menținută de Secretariatul ICCAT, a 
navelor de pescuit de mari dimensiuni 
autorizate să pescuiască specii ICCAT în 
zona convenției ICCAT.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) „cârlig circular” înseamnă un 
cârlig care este rotunjit cu vârful orientat 
perpendicular pe tijă;



PE637.677/ 6

RO

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Titlul II

Textul propus de Comisie Amendamentul

GESTIONARE, MĂSURI TEHNICE DE 
CONSERVARE ȘI CONTROL

MĂSURI DE GESTIONARE, MĂSURI 
TEHNICE DE CONSERVARE ȘI 
MĂSURI DE CONTROL

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul alocării posibilităților de pescuit 
de care dispun, statele membre utilizează 
criterii transparente și obiective, inclusiv 
criterii de mediu, sociale și economice și, 
de asemenea, fac eforturi pentru a 
asigura o distribuție echitabilă a cotelor 
naționale între diferitele segmente de flotă, 
ținând seama de pescuitul tradițional și 
artizanal și pentru a oferi stimulente 
pentru navele de pescuit din Uniune care 
utilizează unelte de pescuit selective sau 
tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra 
mediului.

1. În conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul alocării posibilităților de pescuit 
de care dispun, statele membre utilizează 
criterii transparente și obiective, inclusiv 
criterii de mediu, sociale și economice. 
Cotele naționale sunt distribuite în mod 
echitabil între diferitele segmente de flotă, 
garantând îndeosebi că sunt alocate cote 
pentru pescuitul tradițional și artizanal. 
Statele membre oferă stimulente pentru 
navele de pescuit din Uniune care 
utilizează unelte de pescuit selective sau 
tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra 
mediului.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre depun eforturi 
pentru a aloca eventualele creșteri ale 
posibilităților de pescuit, care rezultă din 
punerea în aplicare cu succes a 
prezentului regulament, navelor de 
pescuit cărora nu li s-au alocat anterior 
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cote de pește-spadă și care îndeplinesc 
criteriile de alocare a posibilităților de 
pescuit prevăzute la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru 
a contribui la realizarea obiectivului unei 
distribuții egale și echitabile a cotelor 
între diferitele segmente ale flotei.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre transmit Comisiei 
planurile lor anuale de pescuit până la data 
de 1 martie a fiecărui an. Aceste planuri 
sunt în conformitate cu Orientările ICCAT 
pentru prezentarea datelor și informațiilor 
și cuprind informații detaliate privind cota 
de pește-spadă din Marea Mediterană 
alocată pe tip de unealtă de pescuit, 
inclusiv pentru pescuitul recreativ, acolo 
unde este relevant, și pentru capturile 
accidentale.

1. Statele membre transmit Comisiei 
planurile lor anuale de pescuit până la data 
de 1 martie a fiecărui an. Aceste planuri 
sunt în conformitate cu Orientările ICCAT 
pentru prezentarea datelor și informațiilor 
și cuprind informații detaliate privind cota 
de pește-spadă din Marea Mediterană 
alocată pe tip de unealtă de pescuit, 
inclusiv cota alocată pentru pescuitul 
recreativ, acolo unde este relevant, și 
pentru capturile accidentale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre monitorizează 
eficacitatea interdicțiilor menționate la 
alineatele (1) și (2) și prezintă Comisiei, în 
fiecare an, cu cel puțin două luni și 15 de 
zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT, 
toate informațiile relevante privind 
controalele și inspecțiile adecvate efectuate 
în anul precedent pentru a asigura 
conformitatea cu respectivele alineate. 
Comisia transmite aceste informații 
Secretariatului ICCAT, în fiecare an, cu cel 
puțin două luni înainte de reuniunea anuală 
a ICCAT.

3. Statele membre monitorizează 
eficacitatea interdicțiilor menționate la 
alineatele (1) și (2) și prezintă Comisiei, în 
fiecare an, cu cel puțin două luni și 15 de 
zile înainte de reuniunea anuală a ICCAT, 
toate informațiile relevante privind 
controalele și inspecțiile adecvate efectuate 
în anul precedent pentru a asigura 
conformitatea cu acest articol. Comisia 
transmite aceste informații Secretariatului 
ICCAT, în fiecare an, cu cel puțin două 
luni înainte de reuniunea anuală a ICCAT.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturile accidentale de pește-spadă având 
o dimensiune inferioară dimensiunii 
minime de referință pentru conservare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 11 alineatul (1), navele de captură 
care pescuiesc activ pește-spadă pot păstra 
la bord, pot transborda, transfera, debarca, 
transporta, stoca, vinde, expune sau oferi 
spre vânzare capturi accidentale de pește-
spadă sub dimensiunea minimă de referință 
pentru conservare, cu condiția ca aceste 
capturi să nu depășească 5 % în greutate 
sau ca număr de exemplare din captura 
totală de pește-spadă efectuată de navele 
respective.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 11 alineatul (1), navele de pescuit 
care pescuiesc pește-spadă pot păstra la 
bord, pot transborda, transfera, debarca, 
transporta, stoca, vinde, expune sau oferi 
spre vânzare capturi accidentale de pește-
spadă sub dimensiunea minimă de referință 
pentru conservare, cu condiția ca aceste 
capturi să nu depășească 5 % în greutate 
sau ca număr de exemplare din captura 
totală de pește-spadă efectuată de navele 
respective și să nu depășească limita 
capturilor accidentale stabilită de statele 
membre în planurile lor anuale de 
pescuit.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 13 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Capturile accidentale de pește-spadă 
nu depășesc în niciun moment după o 
operațiune de pescuit totalul capturilor de 
la bord exprimat în greutate sau în număr 
de exemplare capturate în cadrul 

eliminat
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activităților de pescuit cu paragate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 13 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la articolul 15 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, este interzisă capturarea, 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unui număr mai mare de un 
exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în 
cadrul activităților de pescuit recreativ. 
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura și facilita eliberarea 
exemplarelor de pește-spadă capturate vii 
în cadrul activităților de pescuit recreativ.

3. Prin derogare de la articolul 15 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, este interzisă capturarea, 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unui număr mai mare de un 
exemplar de pește-spadă pe navă și pe zi în 
cadrul activităților de pescuit recreativ. 
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura și facilita eliberarea 
exemplarelor de pește-spadă capturate vii 
în cadrul activităților de pescuit recreativ și 
ar trebui să aibă posibilitatea de a adopta 
măsuri mai restrictive care să favorizeze o 
mai bună protecție a peștelui spadă.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 13 – aliniatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care cota alocată statului 
membru de pavilion este epuizată, peștele-
spadă mort trebuie debarcat întreg și 
neprelucrat și face obiectul confiscării și 
al măsurilor ulterioare corespunzătoare. 
Statele membre furnizează Comisiei 
informații cu privire la cantitatea anuală de 
astfel de pește-spadă, iar Comisia le 
transmite mai departe Secretariatului 
ICCAT, în conformitate cu articolul 21.

5. În cazul în care cota alocată statului 
membru de pavilion este epuizată, peștele-
spadă mort este debarcat întreg și 
neprelucrat și predat autorității desemnate. 
Statele membre furnizează Comisiei 
informații cu privire la cantitatea anuală de 
astfel de pește-spadă, iar Comisia le 
transmite mai departe Secretariatului 
ICCAT, în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 14 – aliniatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), la 
bordul navelor de pescuit sunt permise 
2 500 de cârlige nefixate, de rezervă, 
suplimentare pentru ieșiri mai lungi de 2 de 
zile.

2. Prin derogare de la alineatul (1), la 
bordul navelor de pescuit sunt permise 
2 500 de cârlige de rezervă suplimentare 
pentru ieșiri mai lungi de 2 de zile. Un al 
doilea set de cârlige echipate poate fi 
permis la bord pentru campaniile care 
depășesc două zile, cu condiția ca acesta 
să fie fixat în mod corespunzător și arimat 
în partea inferioară a punții astfel încât să 
nu poată fi folosit cu ușurință.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. statele membre încurajează 
utilizarea cârligelor circulare;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre eliberează autorizații de 
pescuit pentru capturarea de pește-spadă 
din Marea Mediterană pentru nave care le 
arborează pavilionul, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în Regulamentul 
(UE) 2017/2403, și anume:

1. Statele membre eliberează autorizații de 
pescuit pentru capturarea de pește-spadă 
din Marea Mediterană pentru nave care le 
arborează pavilionul, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în Regulamentul 
(UE) 2017/2403, îndeosebi articolele 20 și 
21, și anume:

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nave de pescuit care vizează peștele-
spadă din Marea Mediterană;

(a) nave de pescuit active care vizează 
peștele-spadă din Marea Mediterană și 
care, dacă este cazul, țin o evidență a 
capturilor;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – aliniatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nave de pescuit care capturează 
accidental pește-spadă în Marea 
Mediterană și

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Doar navele Uniunii incluse în 
registrul ICCAT al navelor în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolele 16 și 
17 sunt autorizate să vizeze, să păstreze la 
bord, să transbordeze, să transporte, să 
prelucreze sau să debarce pește-spadă din 
Marea Mediterană.

3. Doar navele Uniunii incluse în 
registrul ICCAT al navelor în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolele 16 și 
17 sunt autorizate să vizeze, să păstreze la 
bord, să transbordeze, să transporte, să 
prelucreze sau să debarce pește-spadă din 
Marea Mediterană, fără a aduce atingere 
prevederilor de la articolul 13 privind 
capturile accidentale.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Informațiile cu privire la navele de 
captură menționate la alineatul (1) literele 
(a) și (b) conțin numele navei și numărul 

2. Informațiile cu privire la navele de 
captură menționate la alineatul (1) literele 
(a) și (b) conțin numele navei și, dacă este 
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din registrul flotei de pescuit a Uniunii 
(CFR), astfel cum este definit în anexa I la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/21815 al Comisiei privind registrul 
flotei de pescuit a Uniunii.

cazul, numărul din registrul flotei de 
pescuit a Uniunii (CFR), astfel cum este 
definit în anexa I la Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 2017/21815 al 
Comisiei privind registrul flotei de pescuit 
a Uniunii.

__________________ __________________
15 JO L 34, 9.2.2017, p. 9. 15 JO L 34, 9.2.2017, p. 9.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 16 – aliniatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În plus față de informațiile 
menționate la punctul 2, statele membre 
notifică Comisiei, cel târziu în termen de 
30 zile, orice completare, eliminare sau 
modificare a unei informații referitoare la 
navele de captură menționate la alineatul 
(1). Comisia transmite aceste informații 
Secretariatului ICCAT în termen de cel 
mult 45 de zile de la data completării, 
eliminării sau modificării informațiilor 
referitoare la respectivele nave de 
captură.

3. Statele membre notifică Comisiei 
eventualele modificări ale informațiilor 
menționate la alineatele (1) și (2), în 
termen de cel mult 30 de zile de la 
modificarea respectivă . Comisia 
informează secretariatul ICCAT în acest 
sens în termen de 15 zile de la primirea 
unei astfel de notificări.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 16 – aliniatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu articolul 7 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
2017/2403, Comisia modifică, dacă este 
necesar, pe tot parcursul anului, 
informațiile cu privire la navele de captură 
menționate la alineatul (1), prin furnizarea 
unor informații actualizate 
Secretariatului ICCAT.

4. Pe lângă informațiile transmise 
Secretariatului ICCAT în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol, dacă 
este necesar, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) 
2017/2043, Comisia transmite fără 
întârziere Secretariatului ICCAT 
informații actualizate cu privire la navele 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
statele membre transmit Comisiei, pe cale 
electronică, următoarele informații privind 
navele de captură care arborează 
pavilionul lor și care au fost autorizate să 
desfășoare activități de pescuit pelagic cu 
paragate sau cu harpoane vizând peștele-
spadă din Marea Mediterană în cursul 
anului precedent:

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
statele membre transmit Comisiei, pe cale 
electronică, următoarele informații privind 
navele de pescuit care arborează pavilionul 
lor și care au fost autorizate să desfășoare 
activități de pescuit pelagic cu paragate sau 
cu harpoane vizând peștele-spadă din 
Marea Mediterană în cursul anului 
precedent:

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 18 – aliniatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Navele de pescuit incluse în registrul 
ICCAT al navelor și care sunt autorizate să 
pescuiască pește-spadă în Marea 
Mediterană, precum și navele din țări terțe 
autorizate să pescuiască pește-spadă din 
Marea Mediterană în apele Uniunii, nave 
care sunt mai mari de 12 metri lungime 
totală, trebuie să aibă instalat la bord un 
dispozitiv complet operațional care permite 
navei să fie localizată și identificată 
automat prin sistemul de monitorizare a 
navelor (VMS), prin transmiterea de date 
referitoare la poziție la intervale regulate, 
în conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

1. Navele de pescuit incluse în registrul 
ICCAT al navelor și care sunt autorizate să 
pescuiască pește-spadă în Marea 
Mediterană, precum și navele din țări terțe 
autorizate să pescuiască pește-spadă din 
Marea Mediterană în apele Uniunii, nave 
care sunt mai mari de 15 metri lungime 
totală, sunt echipate cu un dispozitiv 
complet operațional instalat la bord care 
permite navei să fie localizată și 
identificată automat prin sistemul de 
monitorizare a navelor (VMS), prin 
transmiterea de date referitoare la poziție la 
intervale regulate, în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. 1224/2009.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 18 – aliniatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Din rațiuni de control, transmiterea 
datelor VMS de la navele de captură 
autorizate să pescuiască pește-spadă din 
Marea Mediterană nu se întrerupe atunci 
când navele se află în port.

2. Din rațiuni de control, transmiterea 
datelor VMS de la navele de captură 
autorizate să pescuiască pește-spadă din 
Marea Mediterană poate fi dezactivată 
atunci când navele se află în port, cu 
condiția de a garanta că aceasta este 
reactivată în aceeași poziție.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se interzice navlosirea navelor de pescuit 
ale Uniunii pentru peștele-spadă din Marea 
Mediterană.

Se interzice navlosirea navelor de pescuit 
ale Uniunii pentru pescuirea peștelui-
spadă din Marea Mediterană.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 20 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare stat membru în cauză se asigură 
că observatori științifici naționali sunt 
detașați pe cel puțin 20 % din navele 
pelagice de mari dimensiuni cu paragate 
care vizează peștele-spadă din Marea 
Mediterană. Procentajul prezenței 
observatorilor va fi măsurat în zile de 
pescuit, în numărul de campanii de pescuit 
sau de ieșiri pe mare.

2. Până la data de ... [trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] fiecare stat membru în cauză 
se asigură că sunt detașați observatori 
științifici naționali pe cel puțin 10 % din 
navele pelagice de mari dimensiuni cu 
paragate care vizează peștele-spadă din 
Marea Mediterană. După această dată, 
statul membru în cauză poate reduce 
prezența observatorilor la cel puțin 5 %. 
Procentajul prezenței observatorilor va fi 
măsurat în zile de pescuit, în numărul de 
campanii de pescuit sau de ieșiri pe mare.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 21 – aliniatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Informațiile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3) se transmit în formatul 
prevăzut în ultima versiune a Orientărilor 
ICCAT pentru prezentarea datelor și 
informațiilor.

5. Informațiile menționate la alineatele 
(1), (2) și (3) se transmit în formatul 
prevăzut în cea mai recentă versiune a 
Orientărilor ICCAT pentru prezentarea 
datelor și informațiilor.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comandanții navelor de pescuit ale 
Uniunii care au o lungime totală mai mică 
de 12 metri și care sunt înscrise pe lista 
navelor menționată la articolul 16 transmit 
informațiile minime de mai jos, cu cel 
puțin patru ore înainte de ora estimată de 
sosire în port, autorității competente a 
statului membru (inclusiv a statului 
membru de pavilion) sau a PCC ale 
cărui/cărei porturi sau instalații de 
debarcare doresc să le utilizeze:

2. Comandanții navelor de pescuit ale 
Uniunii care au o lungime totală mai mică 
de 12 metri și care sunt înscrise pe lista 
navelor menționată la articolul 16 transmit 
informațiile minime de mai jos, înainte de 
sosirea lor în port, autorității competente a 
statului membru (inclusiv a statului 
membru de pavilion) sau a PCC ale 
cărui/cărei porturi sau instalații de 
debarcare doresc să le utilizeze:

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 29 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cadrul pescuitului recreativ se 
interzice capturarea, păstrarea la bord, 
transbordarea sau debarcarea a mai mult de 
un pește-spadă pe navă și pe zi.

2. În cadrul pescuitului recreativ se 
interzice capturarea, păstrarea la bord, 
transbordarea sau debarcarea a mai mult de 
un pește-spadă pe navă și pe lună.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele și adresa armatorului 
(armatorilor) și operatorului (operatorilor) 
navei de pescuit.

(e) numele și adresa armatorului 
(armatorilor) și operatorului (operatorilor) 
navei.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Rapoartele anuale menționate în 
prezentul articol se publică pe site-ul de 
internet al Comisiei.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 35 – aliniatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 34 este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia întocmește un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 34 este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia întocmește un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de trei ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
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