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AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

pescuit, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Politica comună în domeniul 

pescuitului (PCP) ar trebui să contribuie la 

protecția mediului marin, la gestionarea 

durabilă a tuturor speciilor exploatate în 

scop comercial și, în special, la atingerea 

unei stări ecologice bune a mediului marin 

până în 2020, în conformitate cu articolul 1 

alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului40. 

(1) Politica comună în domeniul 

pescuitului (PCP) ar trebui să asigure 

protecția mediului marin și gestionarea 

durabilă a tuturor speciilor exploatate în 

scop comercial și ar trebui să contribuie la 

atingerea unei stări ecologice bune a 

mediului marin până în 2020, în 

conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din 

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului40. 

__________________ __________________ 

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”) (JO L 164, 

25.6.2008, p. 19). 

40 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 

pentru mediul marin”) (JO L 164, 

25.6.2008, p. 19). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Regionalizarea ar trebui utilizată 

pentru a crea măsuri adaptate la 

particularitățile fiecărei zone de pescuit în 

parte și pentru a proteja condițiile de 

mediu aferente. 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Posibilitățile de pescuit ar trebui 

alocate în conformitate cu principiile 

menționate la articolul 17 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, 

utilizând criterii transparente și obiective, 

inclusiv criterii de mediu, sociale și 

economice. De asemenea, posibilitățile de 

pescuit ar trebui să fie distribuite în mod 

echitabil la nivelul diferitelor segmente 

ale pescuitului, inclusiv pescuitul 

tradițional și la scară redusă. Mai mult, 

statele membre ar trebui să ofere 

stimulente pentru navele de pescuit care 

folosesc unelte de pescuit selectiv sau 

tehnici de pescuit cu un impact redus 

asupra mediului. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Aceste măsuri corective pot 

include, de asemenea, după caz, 

prezentarea de propuneri legislative de 

către Comisie, precum și măsuri de 

urgență adoptate de Comisie în temeiul 

articolului 12 din Regulamentul (UE) 

nr. 1380/2013. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La cinci ani după intrarea în vigoare a La trei ani după intrarea în vigoare a 
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prezentului regulament și, ulterior, din 

cinci în cinci ani, Comisia asigură o 

evaluare a impactului planului multianual 

asupra stocurilor cărora li se aplică 

prezentul regulament și asupra activităților 

de pescuit care exploatează stocurile 

respective. Comisia transmite rezultatele 

acestei evaluări Parlamentului European și 

Consiliului. 

prezentului regulament și, ulterior, din 

cinci în cinci ani, Comisia asigură o 

evaluare a impactului planului multianual 

asupra stocurilor cărora li se aplică 

prezentul regulament și asupra activităților 

de pescuit care exploatează stocurile 

respective, în special din punctul de 

vedere al progreselor înregistrate în ceea 

ce privește refacerea și menținerea 

stocurilor de pește peste nivelurile care 

pot să asigure producția maximă 

durabilă. Comisia transmite rezultatele 

acestei evaluări Parlamentului European și 

Consiliului și, atunci când este cazul, 

ținând seama de cele mai recente avize 

științifice, poate propune adaptări ale 

planului multianual sau poate iniția 

modificări ale actelor delegate. 
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea 

Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

Referințe COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Comisie competentă 

 Data anunțului în plen 

PECH 

1.3.2017 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

ENVI 

1.3.2017 

Raportor/Raportoare pentru aviz: 

 Data numirii 

Adina-Ioana Vălean 

16.3.2018 

Data adoptării 7.9.2017    

 
 


