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Amendamentul 230
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În pofida faptului că insulele sunt, 
de asemenea, recunoscute ca parte a 
principiilor directoare ale PCP, astfel cum 
sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului17a, până în prezent 
agențiile naționale nu au adoptat 
măsurile necesare. Subliniază faptul că 
măsuri specifice insulelor sunt incluse în 
toate programele și în întreaga legislație a 
UE referitoare la măsurile tehnice, 
pescuit și mediul marin, fiind elaborate în 
consultare cu părțile interesante din 
insule.

_________________

17a JO L354, 28.12.2013, p.22. 

Or. en

Amendamentul 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este necesară simplificarea 
normelor în vigoare, pentru ca operatorii, 
autoritățile naționale și părțile interesate 
să le înțeleagă mai bine și să le respecte; 
procesul de consultare al consiliului 
consultativ ar trebui respectat, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013; ar trebui să se asigure 
respectarea deplină a tuturor obiectivelor 
în materie de conservare și durabilitate.
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Or. en

Amendamentul 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Simplificarea normelor actuale 
privind măsurile tehnice nu ar trebui să 
aibă ca rezultat reducerea standardelor de 
conservare și durabilitate.

Or. en

Amendamentul 233
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesară elaborarea unui cadru 
pentru reglementarea măsurilor tehnice. 
Cadrul respectiv ar trebui să stabilească 
norme generale care să se aplice în toate 
apele Uniunii și să prevadă crearea unor 
măsuri tehnice care să țină cont de 
particularitățile regionale ale activităților 
de pescuit prin procesul de regionalizare 
introdus de PCP.

(3) Este necesară elaborarea unui cadru 
pentru reglementarea măsurilor tehnice. 
Cadrul respectiv ar trebui să stabilească 
norme generale care să se aplice în toate 
apele Uniunii și să prevadă crearea unor 
măsuri tehnice care să țină cont de 
particularitățile regionale ale activităților 
de pescuit prin procesul de regionalizare 
introdus de PCP. Acest proces trebuie să 
permită corelarea eficace a normei 
comune cu situațiile locale și în funcție de 
zonă. Cu toate acestea, va trebui să se 
asigure că acest proces nu conduce la o 
formă de renaționalizare a PCP și că 
consiliile consultative sunt cele care 
rămân garanții acestei regionalizări în 
cadrul unui demers comunitar în 
conformitate cu considerentul 14 al 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.
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Or. fr

Justificare

Trebuie reafirmat principiul regionalizării în spiritul PCP, în special considerentul 14 al 
Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul 234
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cadrul ar trebui să acopere 
preluarea și debarcarea resurselor piscicole, 
precum și exploatarea uneltelor de pescuit 
și interacțiunea activităților de pescuit cu 
ecosistemele marine.

(4) Cadrul ar trebui să acopere 
preluarea și debarcarea resurselor piscicole, 
precum și exploatarea uneltelor de pescuit 
și interacțiunea activităților de pescuit cu 
ecosistemele marine și să țină seama, de 
asemenea, de dinamica socioeconomică.

Or. en

Amendamentul 235
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice 
ar trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești și de crustacee.

(6) Măsurile tehnice ar trebui să se 
aplice pentru pescuitul recreativ, care poate 
avea un impact semnificativ asupra 
mediului marin, a stocurilor de pește și a 
altor specii.

Or. en

Amendamentul 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propunere de regulament
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Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 
trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești și de crustacee.

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 
trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra mediului marin, a
stocurilor de pește și a altor specii.

Or. en

Amendamentul 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 
trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești și de crustacee.

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 
trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra mediului marin, a
stocurilor de pește și asupra altor specii.

Or. en

Amendamentul 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice 
ar trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești și de crustacee.

(6) Pescuitul recreativ are un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești, crustacee și moluște și trebuie să fie 
reglementat prin programe și supus 
controalelor

Or. es
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Amendamentul 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice 
ar trebui să se aplice pentru pescuitul 
recreativ, care poate avea un impact 
semnificativ asupra stocurilor de specii de 
pești și de crustacee.

(6) Măsurile tehnice ar trebui să se 
aplice pentru pescuitul recreativ, care poate 
avea un impact semnificativ asupra 
stocurilor de specii de pești și de crustacee.

Or. de

Amendamentul 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă este cazul, măsurile tehnice 
ar trebui să se aplice și anumitor activități 
de acvacultură precum recoltarea 
mecanică de varec și de alge roșii, care 
pot avea un impact semnificativ asupra 
mediului marin și de coastă, asupra 
stocurilor de specii de pești și de alte 
specii.

Or. en

Amendamentul 241
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Peștele capturat de pescarii care 
practică pescuitul recreativ (cu cârlige 
sau cu undița) care este eliberat are o rată 
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ridicată de supraviețuire, în prezent 
neexitând dovezi științifice care să indice 
contrariul.

Or. en

Amendamentul 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile tehnice ar trebui să 
contribuie la atingerea obiectivelor PCP de 
a pescui la nivelurile producției maxime 
durabile, de a reduce capturile nedorite și 
de a elimina aruncarea capturilor înapoi în 
mare, precum și de a contribui la atingerea 
unei stări ecologice bune, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului18.

(7) Măsurile tehnice ar trebui să 
contribuie la atingerea obiectivelor PCP de 
a restabili și a menține speciile recoltate la 
niveluri superioare celor care pot produce
nivelurile producției maxime durabile, de a
evita și a reduce capturile nedorite și de a 
elimina aruncarea capturilor înapoi în 
mare, precum și de a contribui la atingerea 
unei stări ecologice bune, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului18 , 
ținând seama de cele mai bune avize 
științifice.

_________________ _________________

18 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 (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

18 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 (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Or. en

Amendamentul 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(7) Măsurile tehnice ar trebui să 
contribuie la atingerea obiectivelor PCP de 
a pescui la nivelurile producției maxime 
durabile, de a reduce capturile nedorite și 
de a elimina aruncarea capturilor înapoi în 
mare, precum și de a contribui la atingerea 
unei stări ecologice bune, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului18.

(7) Măsurile tehnice ar trebui să 
contribuie la atingerea obiectivelor PCP de 
a pescui pentru a restabili și a menține 
stocurile de pești la niveluri capabile să 
asigure o producție maximă durabilă, de a 
reduce capturile nedorite și de a elimina 
aruncarea capturilor înapoi în mare, 
precum și de a contribui la atingerea unei 
stări ecologice bune, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului18.

_________________ _________________

18 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 (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

18 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 (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

Or. en

Amendamentul 244
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Asigurarea respectării măsurilor 
tehnice și aplicarea acestora, a 
programelor operaționale și, dacă este 
cazul, emiterea de autorizații, de restricții 
privind construcția și operarea navelor și 
a anumitor unelte nu ar trebui să 
împiedice atingerea unor standarde mai 
stricte în materie de sănătate și siguranță 
pentru navele care desfășoară operațiuni 
și activități de pescuit.

Or. en

Amendamentul 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López
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Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Măsurile tehnice adoptate în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să fie coerente cu Convenția privind 
diversitatea biologică privind planul 
strategic pentru biodiversitate 2011–2020 
și să susțină punerea în aplicare a 
Strategiei UE în domeniul biodiversității 
pentru 2020, în special a obiectivului 
privind utilizarea durabilă a resurselor 
piscicole și a acțiunilor sale conexe.

Or. en

Justificare

Asigură coerența cu angajamentele de mediu existente.

Amendamentul 246
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Măsurile tehnice ar trebui să 
asigure în mod special protecție pentru 
concentrările de puiet de pește și de pești 
reproducători, prin utilizarea uneltelor de 
pescuit selective și prin măsuri de evitare. 
De asemenea, măsurile tehnice ar trebui să 
reducă la minimum și să elimine, acolo 
unde este posibil, impactul uneltelor de 
pescuit asupra ecosistemului marin și, în 
special, asupra speciilor și a habitatelor 
sensibile. Acestea ar trebui să contribuie, 
de asemenea, la instituirea unor măsuri de 
gestionare în vederea respectării 
obligațiilor prevăzute în Directiva 
92/43/CEE a Consiliului19, în Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului European și 

(8) Măsurile tehnice ar trebui să 
asigure în mod special protecție pentru 
concentrările de puiet de pește și de pești 
reproducători, prin utilizarea uneltelor de 
pescuit selective și prin măsuri de evitare. 
De asemenea, măsurile tehnice ar trebui să 
reducă la minimum și să elimine, acolo 
unde este posibil, impactul uneltelor de 
pescuit asupra ecosistemului marin și, în 
special, asupra speciilor și a habitatelor 
sensibile. Ar trebui acordate stimulente și 
recompense pentru a încuraja pescarii să 
utilizeze unelte și practici cu impact redus 
asupra mediului. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la instituirea unor 
măsuri de gestionare în vederea respectării 
obligațiilor prevăzute în Directiva 
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a Consiliului20 și în Directiva 2008/56/CE. 92/43/CEE a Consiliului19, în Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului20 și în Directiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p.7).

19 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p.7).

20 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010).

20 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010).

Or. en

Justificare

Se încurajează stimulentele menite să promoveze pescuitul cu unelte cu impact redus asupra 
mediului și se tratează ca prioritate acest mod de a pescui.

Amendamentul 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Măsurile tehnice ar trebui să 
asigure în mod special protecție pentru 
concentrările de puiet de pește și de pești 
reproducători, prin utilizarea uneltelor de 
pescuit selective și prin măsuri de evitare. 
De asemenea, măsurile tehnice ar trebui să 
reducă la minimum și să elimine, acolo 
unde este posibil, impactul uneltelor de 
pescuit asupra ecosistemului marin și, în 
special, asupra speciilor și a habitatelor 
sensibile. Acestea ar trebui să contribuie, 
de asemenea, la instituirea unor măsuri de 
gestionare în vederea respectării 
obligațiilor prevăzute în Directiva 
92/43/CEE a Consiliului19, în Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului20 și în Directiva 2008/56/CE.

(8) (Nu privește versiunea în limba 
română.)  



PE603.068v01-00 12/179 AM\1123870RO.docxx

RO

_________________ _________________

19 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, 
p.7).

20 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 20, 26.1.2010).

Or. en

Amendamentul 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prinderea accidentală a speciilor 
sensibile ar trebui abordată într-o 
manieră mai cuprinzătoare, la nivelul 
tuturor activităților de pescuit și tipurilor 
de unelte, având în vedere nivelul strict de 
protecție asigurat pentru acestea în 
temeiul Directivelor 92/43/CEE, 
2009/147/CE și 2008/56/CE, nivelul lor 
ridicat de vulnerabilitate și obligativitatea 
atingerii unei stări ecologice bune până în 
2020.

Or. en

Justificare

Susținere a amendamentului 3 din avizul Comisiei ENVI, însă capturile accidentale ar trebui 
să includă și păsările, motiv pentru care a fost introdusă trimiterea la Directiva privind 
păsările. Dezacord cu privire la uciderea accidentală, întrucât uciderea nu este o acțiune 
accidentală.

Amendamentul 249
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Prinderea și uciderea accidentală 
a speciilor protejate ar trebui abordate 
într-o manieră mai cuprinzătoare, la 
nivelul tuturor activităților de pescuit și 
tipurilor de unelte, având în vedere 
nivelul strict de protecție asigurat pentru 
acestea în temeiul Directivelor 92/43/CEE 
și 2009/147/CEE, nivelul lor ridicat de 
vulnerabilitate și obligativitatea atingerii 
unei stări ecologice bune până în 2020.

Or. en

Amendamentul 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a realiza obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, măsurile tehnice trebuie să se 
bazeze pe o abordare a gestionării bazată 
pe rezultate. O gestiune reușită bazată pe 
rezultate presupune obiective măsurabile. 
Statele membre trebuie să monitorizeze 
progresul înregistrat în direcția atingerii 
acestor obiective.

Or. en

Amendamentul 251
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Peștii și alte animale marine sunt 
ființe sensibile și, prin urmare, politicile 
UE în domeniul pescuitului ar trebui să 
țină seama pe deplin de cerințele privind 
bunăstarea acestor animale;

Or. en

Amendamentul 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Prinderea accidentală a speciilor 
protejate ar trebui abordată într-o 
manieră mai cuprinzătoare, la nivelul 
tuturor activităților de pescuit și tipurilor 
de unelte, având în vedere nivelul strict de 
protecție asigurat pentru acestea în 
temeiul Directivei 92/43/CEE, nivelul lor 
ridicat de vulnerabilitate și obligativitatea 
atingerii unei stări ecologice bune până în 
2020.

Or. en

Amendamentul 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 
privind nivelurile capturilor nedorite, 
nivelul capturilor accidentale de specii 
sensibile și suprafața habitatelor de pe 
fundul mării afectate de activitățile de 

(9) Pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 
privind nivelurile capturilor nedorite, 
nivelul capturilor accidentale de specii 
sensibile și suprafața habitatelor de pe 
fundul mării afectate de activitățile de 
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pescuit, iar țintele respective ar trebui să 
reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 
în domeniul mediului (în special Directiva 
92/43 a Consiliului și Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului21), și bunele practici 
internaționale.

pescuit, iar țintele respective ar trebui să 
reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 
în domeniul mediului (în special Directiva 
92/43 a Consiliului, Directiva 
2009/147/CE și Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului21), 
și bunele practici internaționale.

_________________ _________________

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 
privind nivelurile capturilor nedorite, 
nivelul capturilor accidentale de specii 
sensibile și suprafața habitatelor de pe 
fundul mării afectate de activitățile de 
pescuit, iar țintele respective ar trebui să 
reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 
în domeniul mediului (în special Directiva 
92/43 a Consiliului și Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului21), și bunele practici 
internaționale.

(9) Pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 
privind nivelurile capturilor nedorite, 
eliminarea capturilor accidentale de specii 
sensibile și suprafața habitatelor de pe 
fundul mării afectate de activitățile de 
pescuit, iar țintele respective ar trebui să 
reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 
în domeniul mediului (în special Directiva 
92/43 a Consiliului, Directiva 
2009/147/CE și Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului21

), și bunele practici internaționale.

_________________ _________________

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 255
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a evalua eficacitatea 
măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 
privind nivelurile capturilor nedorite, 
nivelul capturilor accidentale de specii 
sensibile și suprafața habitatelor de pe 
fundul mării afectate de activitățile de 
pescuit, iar țintele respective ar trebui să 
reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 
în domeniul mediului (în special Directiva 
92/43 a Consiliului și Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului21), și bunele practici 
internaționale.

(9) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

_________________ _________________

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendamentul 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
utilizeze în cea mai mare măsură cu 
putință măsurile disponibile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 pentru a 
susține pescarii în punerea în aplicare a 
măsurilor tehnice și pentru a se asigura 
că obiectivele socioeconomice ale politicii 
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comune din domeniul pescuitului sunt 
luate în considerare.

Or. en

Amendamentul 257
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
utilizeze în cea mai mare măsură cu 
putință măsurile disponibile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 pentru a 
susține pescarii în punerea în aplicare a 
măsurilor tehnice și pentru a se asigura 
că obiectivele socioeconomice ale politicii 
comune din domeniul pescuitului sunt 
luate în considerare.

Or. en

Amendamentul 258
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Anumite unelte sau metode de 
pescuit distructive care folosesc 
explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 
curent electric, ciocane pneumatice sau alte 
instrumente percutante, dispozitivele 
tractate și instrumentele pentru recoltarea 
coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 
a speciilor înrudite cu coralii, precum și 
anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 
fie interzise, cu excepția cazului specific al 
traulului cu impulsuri electrice, care poate 
fi utilizat în anumite condiții stricte.

(11) Anumite unelte sau metode de 
pescuit distructive care folosesc 
explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 
curent electric, ciocane pneumatice sau alte 
instrumente percutante, dispozitivele 
tractate și instrumentele pentru recoltarea 
coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 
a speciilor înrudite cu coralii, precum și 
anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 
fie interzise, cu excepția cazului specific al 
traulului cu impulsuri electrice, care poate 
fi utilizat în anumite condiții stricte. În 
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această privință este necesar să se asigure 
un nivel adecvat de cunoștințe cu privire 
la impactul uneltelor de pescuit 
inovatoare, precum traulul cu impulsuri 
electrice, inclusiv efectele cumulative, 
înainte ca utilizarea uneltelor să fie 
adoptată pe scară largă. În plus, trebuie 
instituit un sistem de monitorizare, 
control și evaluare care să servească atât 
în scopuri de aplicare și cercetare, cât și 
în scopuri de evaluare. În cele din urmă, 
autorizațiile existente ar trebui să facă 
obiectul unor (re)evaluări științifice, 
înainte de a primi statutul de „neinterzis” 
permanent.

Or. en

Amendamentul 259
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Anumite unelte sau metode de 
pescuit distructive care folosesc 
explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 
curent electric, ciocane pneumatice sau alte 
instrumente percutante, dispozitivele 
tractate și instrumentele pentru recoltarea 
coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 
a speciilor înrudite cu coralii, precum și 
anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 
fie interzise, cu excepția cazului specific al 
traulului cu impulsuri electrice, care 
poate fi utilizat în anumite condiții stricte.

(11) Anumite unelte sau metode de 
pescuit distructive care folosesc 
explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 
curent electric, ciocane pneumatice sau alte 
instrumente percutante, dispozitivele 
tractate și instrumentele pentru recoltarea 
coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 
a speciilor înrudite cu coralii, precum și 
anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 
fie interzise.

Or. en

Amendamentul 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
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Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În lipsa avizelor și a dovezilor 
științifice, inclusiv a evaluărilor 
impactului asupra mediului, a 
durabilității și a impactului nedăunător 
asupra speciilor, a speciilor nevizate și a 
habitatelor în cauză, anumite unelte sau 
metode de pescuit distructive, inclusiv 
uneltele și metodele mecanice pentru 
acvacultură și algacultură, precum 
explozibili, otrăvuri, substanțe 
stupefiante, curent electric, ciocane 
pneumatice sau alte instrumente 
percutante, dispozitivele tractate și 
instrumentele pentru recoltarea coralului 
roșu sau a altor tipuri de corali și a altor 
specii, precum și anumite lansatoare de 
harpoane ar trebui interzise.

Or. en

Amendamentul 261
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) O parte a zonei de coastă ar putea 
fi rezervată pentru unelte selective și cu 
impact redus, precum și pentru pescuitul 
recreativ, cu condiția asumării 
răspunderii cu privire la impactul asupra 
mediului și a stocurilor marine, cu scopul 
de a proteja zonele de reproducere și 
habitatele sensibile și pentru a spori 
durabilitatea socială a pescuitului 
european, asigurând în același timp 
durabilitatea și „cea mai bună utilizare” a 
resursei.

Or. en
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Amendamentul 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Sunt necesare cunoștințe detaliate 
și cuantificate cu privire la impactul 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv al 
traulelor cu impulsuri electrice și al 
efectelor lor cumulative, asupra mediului 
și a speciilor marine, înainte ca utilizarea 
acestora să fie adoptată masiv la scară 
comercială. De asemenea, este necesar un 
program eficient de monitorizare și 
evaluare.

Or. en

Amendamentul 263
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere avizul CSTEP, 
pescuitul cu plase fixe în diviziunile ICES 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj și VIIk și în 
subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de 
meridianul de 27° longitudine vestică, în 
ape cu o adâncime cartografiată de peste 
600 de metri, ar trebui să fie interzis în 
continuare pentru a asigura protecția 
speciilor sensibile de adâncime.

(14) Având în vedere avizul CSTEP, 
pescuitul cu plase fixe în diviziunile ICES 
IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj și VIIk și în 
subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de 
meridianul de 27° longitudine vestică, în 
ape cu o adâncime cartografiată de peste 
600 de metri, ar trebui să fie interzis în 
continuare pentru a asigura protecția 
speciilor sensibile de adâncime, cu 
excepția cazului în care statele membre 
demonstrează prin studii științifice 
realizate în consultare cu CSTEP sau prin 
aplicarea unui management specific, 
profitând de regionalizare, care ar putea 
să aibă ca rezultat reducerea numărului 
de nave care operează în zonă, reducerea 
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lunilor de efort etc. sau prin planuri 
multianuale, că activitățile de pescuit 
respective generează un nivel foarte 
scăzut de capturi accidentale de rechin 
sau de capturi aruncate înapoi în mare.

Or. es

Amendamentul 264
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru unele specii de pești rare, 
cum ar fi anumite specii de rechin și pisică 
de mare, chiar și o activitate de pescuit 
limitată ar putea crea un risc grav pentru 
conservarea acestora. Pentru a proteja 
astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o 
interdicție generală de pescuit pentru 
speciile respective.

(15) Pentru unele specii de pești rare,
sau ale căror caracteristici biologice le fac 
deosebit de vulnerabile la 
supraexploatare, cum ar fi anumite specii 
de rechin și pisică de mare, chiar și o 
activitate de pescuit limitată ar putea crea 
un risc grav pentru conservarea acestora. 
Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să 
fie introdusă o interdicție generală de 
pescuit pentru speciile respective.

Or. en

Amendamentul 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru unele specii de pești rare,
cum ar fi anumite specii de rechin și 
pisică de mare, chiar și o activitate de 
pescuit limitată ar putea crea un risc grav 
pentru conservarea acestora. Pentru a 
proteja astfel de specii, ar trebui să fie 
introdusă o interdicție generală de pescuit 
pentru speciile respective.

(15) Pentru unele specii de pești rare,
sau ale căror caracteristici biologice le fac 
deosebit de vulnerabile la 
supraexploatare, chiar și o activitate de 
pescuit limitată ar putea crea un risc grav 
pentru conservarea acestora. Pentru a 
proteja astfel de specii, ar trebui să fie 
introdusă o interdicție generală de pescuit 
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pentru speciile respective.

Or. en

Amendamentul 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru unele specii de pești rare,
cum ar fi anumite specii de rechin și 
pisică de mare, chiar și o activitate de 
pescuit limitată ar putea crea un risc grav 
pentru conservarea acestora. Pentru a 
proteja astfel de specii, ar trebui să fie 
introdusă o interdicție generală de pescuit 
pentru speciile respective.

(15) Pentru unele specii de pești rare,
sau ale căror caracteristici biologice le fac 
deosebit de vulnerabile la 
supraexploatare, chiar și o activitate de 
pescuit limitată ar putea crea un risc grav 
pentru conservarea acestora. Pentru a 
proteja astfel de specii, ar trebui să fie 
introdusă o interdicție generală de pescuit 
pentru speciile respective.

Or. en

Justificare

Nu este vorba doar despre raritatea acestor specii, ci și despre biologia lor. Textul a fost 
extins pentru a reflecta acest lucru. Extinderea textului pentru a reflecta faptul că 
particularitățile ciclului biologic trebuie luate în considerare în momentul limitării activității 
de pescuit.

Amendamentul 267
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura o protecție 
continuă a habitatelor marine sensibile 
situate în largul coastelor Irlandei și ale 
Regatului Unit și în jurul Insulelor Azore, 
Madeira și Canare, restricțiile existente cu 
privire la utilizarea uneltelor de pescuit de 

(17) Pentru a asigura o protecție 
continuă a habitatelor marine sensibile 
situate în largul coastelor Irlandei și ale 
Regatului Unit și în jurul Insulelor Azore, 
Madeira și Canare, restricțiile existente cu 
privire la utilizarea anumitor unelte de 
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fund ar trebui să fie menținute. pescuit ar trebui să fie menținute, dacă nu 
există dovezi și avize științifice 
concludente contrare.

Or. en

Amendamentul 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a sprijini sectorul pescuitului 
să pună în aplicare obligația de debarcare, 
statele membre ar trebui să instituie măsuri 
pentru a facilita stocarea și găsirea de piețe 
de desfacere pentru speciile marine care 
sunt sub dimensiunea minimă de referință 
pentru conservare. Măsurile respective ar 
trebui să includă sprijin pentru investiții în 
construcția și adaptarea locurilor de 
debarcare și a adăposturilor sau sprijin 
pentru investiții, în scopul adăugării de 
valoare produselor piscicole.

(21) Pentru a sprijini sectorul pescuitului 
să pună în aplicare obligația de debarcare și 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile prin respectarea deplină a 
acesteia, statele membre ar trebui să 
instituie măsuri pentru a facilita stocarea și 
găsirea de piețe de desfacere pentru 
speciile marine care sunt sub dimensiunea 
minimă de referință pentru conservare. 
Măsurile respective ar trebui să includă 
sprijin pentru investiții în construcția și 
adaptarea locurilor de debarcare și a 
adăposturilor sau sprijin pentru investiții, 
în scopul adăugării de valoare produselor 
piscicole.

Or. en

Amendamentul 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cazurile în care avizele științifice 
indică faptul că există capturi nedorite 
semnificative de specii care nu sunt 
supuse unor limite de captură și, prin 
urmare, nu fac obiectul aplicării 

(23) În cazurile în care avizele științifice 
indică faptul că există capturi nedorite 
semnificative de specii, statele membre ar 
trebui să pună în aplicare proiecte-pilot, cu 
scopul de a explora modurile de a reduce 
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obligației de debarcare, statele membre ar 
trebui să pună în aplicare proiecte-pilot, cu 
scopul de a explora modurile de a reduce 
astfel de capturi și în vederea introducerii 
unor măsuri tehnice corespunzătoare 
pentru realizarea acestui obiectiv.

astfel de capturi și în vederea introducerii 
unor măsuri tehnice corespunzătoare 
pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 270
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 
plasele fixe, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să atenueze capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine în anumite zone, precum și 
orice alte măsuri specifice la nivel regional 
existente în prezent, care sunt încă necesare 
pentru a asigura că obiectivele de 
conservare sunt atinse în continuare, până 
la adoptarea unor măsuri în cadrul 
procesului de regionalizare.

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 
plasele fixe, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să reducă la minimum și, 
dacă este posibil, să elimine capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine în anumite zone, precum și 
orice alte măsuri specifice la nivel regional 
existente în prezent, care sunt încă necesare 
pentru a asigura că obiectivele de 
conservare sunt atinse în continuare, până 
la adoptarea unor măsuri în cadrul 
procesului de regionalizare.

Or. en

Amendamentul 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo
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Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 
plasele fixe, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să atenueze capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine în anumite zone, precum și 
orice alte măsuri specifice la nivel regional 
existente în prezent, care sunt încă necesare 
pentru a asigura că obiectivele de 
conservare sunt atinse în continuare, până 
la adoptarea unor măsuri în cadrul 
procesului de regionalizare.

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 
plasele fixe, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să reducă la minimum și, 
dacă este posibil, să elimine capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine în anumite zone, precum și 
orice alte măsuri specifice la nivel regional 
existente în prezent, care sunt încă necesare 
pentru a asigura că obiectivele de 
conservare sunt atinse în continuare, până 
la adoptarea unor măsuri în cadrul 
procesului de regionalizare.

Or. en

Amendamentul 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 

(24) În cazul în care nu există măsuri 
tehnice la nivel regional, ar trebui să se 
aplice standardele de referință definite. 
Standardele de referință ar trebui să fie 
stabilite pe baza măsurilor tehnice 
existente, ținând cont de avizul CSTEP și 
de opiniile părților interesate. Acestea ar 
trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 
ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 
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plasele fixe, dimensiunile minime de
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să atenueze capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine în anumite zone, precum și 
orice alte măsuri specifice la nivel regional 
existente în prezent, care sunt încă necesare 
pentru a asigura că obiectivele de 
conservare sunt atinse în continuare, până 
la adoptarea unor măsuri în cadrul 
procesului de regionalizare.

plasele fixe, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, zonele închise 
sau restricționate, măsurile de conservare a 
naturii destinate să reducă la minimum și, 
dacă este posibil, să elimine capturile 
accidentale de mamifere marine și de 
păsări marine, precum și orice alte măsuri 
specifice la nivel regional existente în 
prezent, care sunt încă necesare pentru a 
asigura că obiectivele de conservare sunt 
atinse în continuare, până la adoptarea unor 
măsuri în cadrul procesului de 
regionalizare.

Or. en

Amendamentul 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre, în colaborare cu 
părțile interesate, pot elabora recomandări 
comune pentru măsuri tehnice adecvate 
care se abat de la standardele de referință, 
în conformitate cu procesul de 
regionalizare prevăzut în PCP.

(25) Statele membre, în colaborare cu 
părțile interesate, ar trebui să elaboreze
recomandări comune pentru măsuri tehnice 
adecvate și durabile bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, care se 
abat de la standardele de referință, în 
conformitate cu procesul de regionalizare 
prevăzut în PCP, chiar dacă nu există un 
plan multianual.

Or. en

Amendamentul 274
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Statele membre, în colaborare cu (25) Statele membre, în strânsă 
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părțile interesate, pot elabora recomandări 
comune pentru măsuri tehnice adecvate 
care se abat de la standardele de referință, 
în conformitate cu procesul de 
regionalizare prevăzut în PCP.

cooperare cu consiliile consultative 
relevante și cu părțile interesate, pot 
elabora recomandări comune pentru măsuri 
tehnice adecvate care se abat de la 
standardele de referință, în conformitate cu 
procesul de regionalizare prevăzut în PCP.

Or. en

Justificare

Consolidarea rolului consiliilor consultative în procesul elaborării de măsuri tehnice 
regionalizate.

Amendamentul 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În cazul în care nu există planuri 
multianuale sau în cazul în care acestea 
nu sunt aplicabile și atunci când este 
necesar pentru conservarea stocurilor sau 
a mediului marin, Comisia poate adopta 
măsuri tehnice pentru regiuni specifice 
prin acte delegate.

Or. en

Amendamentul 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În cazul în care sunt necesare 
măsuri tehnice pentru conservarea 
stocurilor sau a ecosistemului marin, dar 
nu există planuri multianuale, Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să adopte astfel 
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de măsuri prin acte delegate.

Or. en

Amendamentul 277
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să fie cel puțin echivalente cu 
standardele de referință din punctul de 
vedere al modelelor de exploatare și al 
protecției speciilor și a habitatelor 
sensibile.

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să vizeze un grad ridicat de 
durabilitate a mediului și să fie cel puțin 
echivalente cu standardele de referință din 
punctul de vedere al modelelor de 
exploatare și al protecției speciilor și a 
habitatelor sensibile. Adoptarea măsurilor 
tehnice regionale ar trebui să se bazeze pe 
cele mai bune avize științifice disponibile.

Or. en

Amendamentul 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să fie cel puțin echivalente cu 
standardele de referință din punctul de 
vedere al modelelor de exploatare și al 
protecției speciilor și a habitatelor 
sensibile.

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să fie durabile și cel puțin 
echivalente cu standardele de referință din 
punctul de vedere al modelelor de 
exploatare și al protecției speciilor și a 
habitatelor sensibile. Adoptarea oricărei 
măsuri tehnice regionale ar trebui să se 
bazeze pe cele mai bune avize științifice 
disponibile.

Or. en
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Amendamentul 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să fie cel puțin echivalente cu 
standardele de referință din punctul de 
vedere al modelelor de exploatare și al 
protecției speciilor și a habitatelor 
sensibile.

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 
ar trebui să fie cel puțin echivalente cu 
standardele de referință din punctul de 
vedere al modelelor de exploatare și al 
protecției speciilor și a habitatelor 
sensibile. Adoptarea măsurilor tehnice 
regionale ar trebui să se bazeze pe cele 
mai bune avize științifice disponibile.

Or. en

Justificare

Amendamentul 9 din partea Comisiei ENVI, adaptat.

Amendamentul 280
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Subliniază că este necesar un 
cadru pentru crearea de zone gestionate 
în comun în cadrul fiecărei țări, cu o 
limită teritorială de șase mile (inclusiv 
linia de bază), care să permită crearea 
unor zone de gestionare durabilă a 
pescuitului costier. Subliniază că o 
cooperare strânsă între pescari, 
administratori din domeniul pescuitului, 
mediul academic și agențiile din domeniul 
pescuitului în ceea ce privește utilizarea 
noilor tehnologii va fi esențială pentru 
reușită.

Or. en



PE603.068v01-00 30/179 AM\1123870RO.docxx

RO

Amendamentul 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Deciziile luate de grupurile de 
state membre în cadrul procesului de 
regionalizare ar trebui să întrunească 
aceleași standarde de control democratic 
ca cele din statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Deciziile luate de grupurile 
regionale de state membre în cadrul 
procesului de regionalizare ar trebui să 
întrunească aceleași standarde de control 
democratic ca cele din statele membre în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Regionalizarea ar trebui utilizată 
pentru a elabora măsuri adaptate care să 
ia în considerare particularitățile fiecărei 
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zone de pescuit și să protejeze condițiile 
sale de mediu.

Or. en

Amendamentul 284
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a unor noi zone închise sau cu 
restricții în cadrul planurilor multianuale, 
pentru a proteja concentrările de puiet de 
pește și de pești reproducători, grupurile 
regionale de state membre ar trebui să 
definească în recomandările comune 
specificațiile, amploarea, durata, restricțiile 
privind uneltele și dispozițiile în materie de 
control și monitorizare.

(29) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a unor noi zone închise sau cu 
restricții în cadrul planurilor multianuale, 
pentru a proteja concentrările de puiet de 
pește și de pești reproducători, grupurile 
regionale de state membre ar trebui să 
definească în recomandările comune 
specificațiile, amploarea, durata, 
restricțiile, exceptările, după caz, privind 
uneltele și dispozițiile în materie de control 
și monitorizare.

Or. en

Justificare

Posibilitatea acordării de derogări pentru flotele artizanale cu impact redus prin intermediul 
recomandărilor comune, în cazul în care impactul lor asupra resurselor care trebuie 
protejate este neglijabil sau inexistent.

Amendamentul 285
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în cadrul 

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în cadrul 
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planurilor multianuale, grupurile regionale 
de state membre ar trebui să verifice că
obiectivele PCP nu sunt puse în pericol, 
asigurându-se că protecția puietului de 
specii marine este respectată și, în același 
timp, că nu este introdusă nicio denaturare 
pe piață și că nu este creată nicio piață
pentru pești sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare.

planurilor multianuale, grupurile regionale 
de state membre ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor PCP asigurându-
se că protecția puietului de specii marine 
este respectată și, în același timp, că nu se
produce nicio denaturare pe piață pentru 
pești sub dimensiunile minime de referință
pentru conservare, respectând dispozițiile 
articolului 15 din prezentul regulament.

Or. es

Amendamentul 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în cadrul 
planurilor multianuale, grupurile 
regionale de state membre ar trebui să 
verifice că obiectivele PCP nu sunt puse în 
pericol, asigurându-se că protecția 
puietului de specii marine este respectată 
și, în același timp, că nu este introdusă 
nicio denaturare pe piață și că nu este 
creată nicio piață pentru pești sub 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare.

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare, grupurile 
regionale de state membre ar trebui să 
verifice că obiectivele PCP sunt realizate, 
asigurându-se că protecția puietului de
specii marine este respectată și, în același 
timp, că nu este introdusă nicio denaturare 
pe piață și că nu este creată nicio piață 
pentru pești sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare.

Or. en

Amendamentul 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în cadrul 
planurilor multianuale, grupurile regionale 
de state membre ar trebui să verifice că 
obiectivele PCP nu sunt puse în pericol, 
asigurându-se că protecția puietului de 
specii marine este respectată și, în același 
timp, că nu este introdusă nicio denaturare 
pe piață și că nu este creată nicio piață 
pentru pești sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare.

(30) Atunci când elaborează 
recomandări comune de modificare sau de 
stabilire a dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în cadrul 
planurilor multianuale, grupurile regionale 
de state membre ar trebui să verifice că 
obiectivele PCP sunt realizate, asigurându-
se că protecția puietului de specii marine 
este pe deplin respectată și, în același timp, 
că nu este introdusă nicio denaturare pe 
piață și că nu este creată nicio piață pentru 
pești sub dimensiunile minime de referință 
pentru conservare.

Or. en

Amendamentul 288
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători, ar trebuie 
să fie permisă ca o opțiune de elaborat în 
cadrul recomandărilor comune. Condițiile 
pentru stabilirea și desființarea unor astfel 
de zone, precum și măsurile de control și 
de monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători, ar trebuie 
să fie permisă ca o opțiune de elaborat în 
cadrul recomandărilor comune. Condițiile 
pentru stabilirea și desființarea unor astfel 
de zone, inclusiv exceptările, după caz, 
precum și măsurile de control și de 
monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

Or. en

Justificare

Posibilitatea acordării de derogări pentru flotele artizanale cu impact redus prin intermediul 
recomandărilor comune, în cazul în care impactul lor asupra resurselor care trebuie 
protejate este neglijabil sau inexistent.
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Amendamentul 289
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători, ar trebuie 
să fie permisă ca o opțiune de elaborat în 
cadrul recomandărilor comune. Condițiile 
pentru stabilirea și desființarea unor astfel 
de zone, precum și măsurile de control și 
de monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători ori a 
speciilor sensibile, ar trebuie să fie permisă 
ca o opțiune de elaborat în cadrul 
recomandărilor comune. Condițiile pentru 
stabilirea și desființarea unor astfel de 
zone, precum și măsurile de control și de 
monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

Or. en

Amendamentul 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători, ar trebuie 
să fie permisă ca o opțiune de elaborat în 
cadrul recomandărilor comune. Condițiile 
pentru stabilirea și desființarea unor astfel 
de zone, precum și măsurile de control și 
de monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

(31) Crearea de închideri în timp real, 
alături de dispozițiile privind schimbarea 
zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 
pentru protejarea concentrărilor de puiet de 
pește sau de pești reproducători ori a 
speciilor sensibile, ar trebuie să fie permisă 
ca o opțiune de elaborat în cadrul 
recomandărilor comune. Condițiile pentru 
stabilirea și desființarea unor astfel de 
zone, precum și măsurile de control și de 
monitorizare ar trebui să fie definite în 
cadrul recomandărilor comune relevante.

Or. en
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Amendamentul 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi, precum 
traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 
inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ asupra habitatelor sensibile 
și a speciilor nevizate.

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
inclusiv în ceea ce privește riscurile 
apariției unor practici necorespunzătoare 
care duc la pescuitul neselectiv și 
metodele pentru prevenirea lor, utilizarea 
unor astfel de unelte noi sau extinderea 
utilizării de unelte noi, precum traulul cu 
impulsuri electrice, ar putea fi inclusă ca o 
opțiune în recomandările comune ale 
grupurilor regionale de state membre. 
Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare 
nu ar trebui să fie permisă în cazul în care 
evaluarea științifică indică faptul că 
utilizarea lor va conduce la un impact 
negativ asupra habitatelor sensibile și a 
speciilor nevizate.

Or. en

Justificare

Extinderea criteriilor pentru evaluarea de către CSTEP a uneltelor inovatoare pentru a 
preveni apariția unor practici necorespunzătoare care duc la pescuitul neselectiv (conform 
considerentului 12).

Amendamentul 292
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
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utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi, precum 
traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 
inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ asupra habitatelor sensibile 
și a speciilor nevizate.

utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi, precum 
traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 
inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ direct sau cumulativ asupra 
habitatelor marine, în special asupra 
habitatelor sensibile sau a speciilor 
nevizate.

Or. en

Amendamentul 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi, precum 
traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 
inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ asupra habitatelor sensibile 
și a speciilor nevizate.

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi ar putea 
fi inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ asupra habitatelor sensibile 
și a speciilor nevizate sau va periclita 
realizarea unei bune stări ecologice a 
apelor marine.

Or. en

Justificare

Această legislație propune testarea, în anumite condiții, a unor forme inovatoare de pescuit. 
Cu toate acestea, utilizarea uneltelor inovatoare nu ar trebui permisă decât dacă evaluările 
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științifice indică faptul că acestea nu au un impact negativ asupra speciilor sensibile, a 
habitatelor și a speciilor nevizate și nu vor submina obiectivele prevăzute în Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”.

Amendamentul 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte noi, precum 
traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 
inclusă ca o opțiune în recomandările 
comune ale grupurilor regionale de state 
membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 
cazul în care evaluarea științifică indică 
faptul că utilizarea lor va conduce la un 
impact negativ asupra habitatelor sensibile 
și a speciilor nevizate.

(32) Pe baza evaluării științifice a 
impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
mod corespunzător de către CSTEP, 
utilizarea unor astfel de unelte noi sau 
extinderea utilizării de unelte inovatoare ar 
putea fi inclusă ca o opțiune în 
recomandările comune ale grupurilor 
regionale de state membre. Utilizarea unor 
unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să 
fie permisă în cazul în care evaluarea 
științifică indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

Or. en

Amendamentul 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea reducerii la minimum a
capturilor accidentale de specii sensibile și 
a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 

(33) În vederea reducerii la minimum, și 
dacă este posibil, a eliminării capturilor 
accidentale de specii sensibile și a 
impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
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amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit și a navelor frigorifice, 
cunoscute și sub denumirea de 
supertraule sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă 
pentru a proteja mediul marin, stocurile 
locale de pești și comunitățile locale de 
coastă vizate. În special, astfel de dispoziții 
ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor 
în derivă, care, în anumite zone, au condus
la capturi semnificative de cetacee și păsări 
marine.

Or. en

Amendamentul 296
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea reducerii la minimum a 
capturilor accidentale de specii sensibile și 
a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 

(33) În vederea reducerii la minimum a 
capturilor accidentale de specii sensibile și 
a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 
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semnificative de cetacee și păsări marine. semnificative de cetacee și păsări marine. 
Ar trebui asigurat un nivel adecvat de 
consultare cu pescarii direct vizați.

Or. en

Justificare

Experiența arată că introducerea unor măsuri de conservare a naturii în zonele de 
coastă/marine (de exemplu, zonele Natura 2020) ar trebui precedată de consultări ample cu 
pescarii activi într-o anumită zonă. Acest lucru îi vizează în special pe pescarii artizanali cu 
impact redus, a căror situație nu a fost luată în considerare întotdeauna în trecut, de 
exemplu, ca urmare a exceptărilor de la cerințele de raportare sau de colectare de date care 
li se aplică.

Amendamentul 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea reducerii la minimum a
capturilor accidentale de specii sensibile și 
a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

(33) În vederea reducerii la minimum și, 
dacă este posibil, a eliminării capturilor 
accidentale de specii sensibile și a 
impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare la adresa stării de conservare a 
speciilor și habitatelor respective, statele 
membre ar trebui să introducă restricții 
suplimentare privind construcția și 
exploatarea anumitor unelte de pescuit sau 
chiar o interdicție totală a utilizării acestora 
în regiunea respectivă. În special, astfel de 
dispoziții ar putea fi aplicate pentru 
utilizarea setcilor în derivă, care, în 
anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

Or. en
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Justificare

Amendamentul 18 al ENVI

Amendamentul 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea reducerii la minimum a
capturilor accidentale de specii sensibile și 
a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

(33) În vederea reducerii la minimum și, 
dacă este posibil, a eliminării capturilor 
accidentale de specii sensibile și a 
impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare la adresa stării de conservare a 
speciilor și habitatelor respective, statele 
membre ar trebui să introducă restricții 
suplimentare privind construcția și 
exploatarea anumitor unelte de pescuit sau 
chiar o interdicție totală a utilizării acestora 
în regiunea respectivă. În special, astfel de 
dispoziții ar putea fi aplicate pentru 
utilizarea setcilor în derivă, care, în 
anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

Or. en

Amendamentul 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea reducerii la minimum a
capturilor accidentale de specii sensibile și 

(33) În vederea reducerii la minimum și, 
dacă este posibil, a eliminării capturilor 
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a impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare pentru a reduce 
impactul pescuitului asupra speciilor și 
habitatelor sensibile. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare gravă la adresa stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
respective, statele membre ar trebui să 
introducă restricții suplimentare privind 
construcția și exploatarea anumitor unelte 
de pescuit sau chiar o interdicție totală a 
utilizării acestora în regiunea respectivă. În 
special, astfel de dispoziții ar putea fi 
aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 
care, în anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

accidentale de specii sensibile și a 
impactului uneltelor de pescuit asupra 
habitatelor sensibile, grupurile regionale de 
state membre ar trebui să elaboreze măsuri 
de atenuare suplimentare. În cazul în care 
dovezile științifice arată că există o 
amenințare la adresa stării de conservare a 
speciilor și habitatelor respective, statele 
membre ar trebui să introducă restricții 
suplimentare privind construcția și 
exploatarea anumitor unelte de pescuit sau 
chiar o interdicție totală a utilizării acestora 
în regiunea respectivă. În special, astfel de 
dispoziții ar putea fi aplicate pentru 
utilizarea setcilor în derivă, care, în 
anumite zone, au condus la capturi 
semnificative de cetacee și păsări marine.

Or. en

Amendamentul 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a nu împiedica cercetările 
științifice, repopulările artificiale sau 
transplantările, dispozițiile prezentului 
regulament nu ar trebui să se aplice 
operațiunilor care pot fi necesare în 
vederea desfășurării activităților respective.

(36) Pentru a nu împiedica cercetările 
științifice, repopulările directe sau 
transplantările, dispozițiile prezentului 
regulament nu ar trebui să se aplice 
operațiunilor care pot fi necesare în 
vederea desfășurării activităților respective.

Or. en

Amendamentul 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară o acțiune 
imediată pentru a proteja speciile marine, 
Comisia ar trebui aibă competența, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, să 
adopte acte delegate aplicabile imediat de 
stabilire a măsurilor tehnice pentru 
atenuarea unor astfel de amenințări, în plus 
față de prezentul regulament sau prin 
derogare de la acesta, sau măsuri tehnice 
stabilite sub altă formă în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Măsurile respective ar 
trebui să fie concepute, în special, astfel 
încât să abordeze schimbările neașteptate 
ale structurii stocurilor, ca urmare a 
nivelurilor ridicate sau scăzute de recrutare 
în stoc a puietului, pentru a proteja speciile 
de pești sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere atunci când stocurile se află la 
niveluri foarte scăzute sau au loc alte 
schimbări în starea de conservare a 
stocurilor de pește care pot pune în pericol 
stadiul de conservare a stocului. Măsurile 
ar putea include restricții privind utilizarea 
uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de 
pescuit în anumite zone sau în anumite 
perioade.

(37) În cazul în care cele mai bune avize
științifice disponibile arată că este necesară 
o acțiune imediată pentru a proteja speciile 
marine și habitatele, Comisia ar trebui aibă 
competența, în cazuri justificate în mod 
corespunzător, să adopte acte delegate 
aplicabile imediat de stabilire a măsurilor 
tehnice pentru atenuarea unor astfel de 
amenințări, în plus față de prezentul 
regulament sau prin derogare de la acesta, 
sau măsuri tehnice stabilite sub altă formă 
în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Măsurile respective ar trebui să fie 
concepute, în special, astfel încât să 
abordeze schimbările neașteptate ale 
structurii stocurilor, ca urmare a nivelurilor 
ridicate sau scăzute de recrutare în stoc a 
puietului sau a capturii accidentale a 
speciilor sensibile, pentru a proteja speciile 
de pești sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere atunci când stocurile se află la 
niveluri foarte scăzute sau au loc alte 
schimbări în starea de conservare a 
stocurilor de pește sau a speciilor sensibile
care pot pune în pericol stadiul de 
conservare a stocului, precum și pentru a 
aborda problema deteriorării populațiilor 
de specii și a habitatelor cauzate de 
pescuit, și orice altă măsură necesară.
Măsurile ar putea include restricții privind 
utilizarea uneltelor tractate sau fixe sau 
activitățile de pescuit în anumite zone sau 
în anumite perioade.

Or. en

Justificare

Consolidarea limbajului pentru a se asigura faptul că speciile și habitatele sensibile pot 
beneficia, de asemenea, de acțiuni imediate menite să abordeze problema deteriorării 
populațiilor de specii și a habitatelor din cauza impactului pescuitului.

Amendamentul 302
Norica Nicolai
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Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară o acțiune 
imediată pentru a proteja speciile marine, 
Comisia ar trebui aibă competența, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, să 
adopte acte delegate aplicabile imediat de 
stabilire a măsurilor tehnice pentru 
atenuarea unor astfel de amenințări, în plus 
față de prezentul regulament sau prin 
derogare de la acesta, sau măsuri tehnice 
stabilite sub altă formă în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Măsurile respective ar 
trebui să fie concepute, în special, astfel 
încât să abordeze schimbările neașteptate 
ale structurii stocurilor, ca urmare a 
nivelurilor ridicate sau scăzute de recrutare 
în stoc a puietului, pentru a proteja speciile 
de pești sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere atunci când stocurile se află la 
niveluri foarte scăzute sau au loc alte 
schimbări în starea de conservare a 
stocurilor de pește care pot pune în pericol 
stadiul de conservare a stocului. Măsurile 
ar putea include restricții privind utilizarea 
uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de 
pescuit în anumite zone sau în anumite 
perioade.

(37) În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară o acțiune 
imediată pentru a proteja speciile marine, 
Comisia ar trebui aibă competența, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, să 
adopte acte delegate, respectând 
procedurile stabilite în articolul 12 din 
Regulamentul (UE) 1380/2013, aplicabile 
imediat de stabilire a măsurilor tehnice 
pentru atenuarea unor astfel de amenințări, 
în plus față de prezentul regulament sau 
prin derogare de la acesta, sau măsuri 
tehnice stabilite sub altă formă în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Măsurile 
respective ar trebui să fie concepute, în 
special, astfel încât să abordeze 
schimbările neașteptate ale structurii 
stocurilor, ca urmare a nivelurilor ridicate 
sau scăzute de recrutare în stoc a puietului, 
pentru a proteja speciile de pești sau 
crustacee aflate în perioada de reproducere 
atunci când stocurile se află la niveluri 
foarte scăzute sau au loc alte schimbări în 
starea de conservare a stocurilor de pește 
care pot pune în pericol stadiul de 
conservare a stocului. Măsurile ar putea 
include restricții privind utilizarea uneltelor 
tractate sau fixe sau activitățile de pescuit 
în anumite zone sau în anumite perioade.

Or. ro

Amendamentul 303
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară o acțiune 

(37) În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară o acțiune 
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imediată pentru a proteja speciile marine, 
Comisia ar trebui aibă competența, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, să 
adopte acte delegate aplicabile de stabilire 
a măsurilor tehnice pentru atenuarea unor 
astfel de amenințări, în plus față de 
prezentul regulament sau prin derogare de 
la acesta, sau măsuri tehnice stabilite sub 
altă formă în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Măsurile respective ar trebui să fie 
concepute, în special, astfel încât să 
abordeze schimbările neașteptate ale 
structurii stocurilor, ca urmare a nivelurilor 
ridicate sau scăzute de recrutare în stoc a 
puietului, pentru a proteja speciile de pești 
sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere atunci când stocurile se află la 
niveluri foarte scăzute sau au loc alte 
schimbări în starea de conservare a 
stocurilor de pește care pot pune în pericol 
stadiul de conservare a stocului. Măsurile 
ar putea include restricții privind utilizarea 
uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de 
pescuit în anumite zone sau în anumite 
perioade.

imediată pentru a proteja speciile marine, 
sub rezerva unei perioade de tranziție și a 
consultării cu statele membre și cu părțile 
interesate vizate, Comisia poate, în cazuri 
justificate în mod corespunzător, să adopte 
acte delegate aplicabile de stabilire a 
măsurilor tehnice pentru atenuarea unor 
astfel de amenințări, în plus față de 
prezentul regulament sau prin derogare de 
la acesta, sau măsuri tehnice stabilite sub 
altă formă în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Măsurile respective ar trebui să fie 
concepute, în special, astfel încât să 
abordeze schimbările neașteptate ale 
structurii stocurilor, ca urmare a nivelurilor 
ridicate sau scăzute de recrutare în stoc a 
puietului, pentru a proteja speciile de pești 
sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere atunci când stocurile se află la 
niveluri foarte scăzute sau au loc alte 
schimbări în starea de conservare a 
stocurilor de pește care pot pune în pericol 
stadiul de conservare a stocului. Măsurile 
ar putea include restricții privind utilizarea 
uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de 
pescuit în anumite zone sau în anumite 
perioade.

Or. en

Justificare

Înainte de adoptarea unei acțiuni imediate, ar trebui să existe o perioadă de tranziție și un 
proces de consultare.

Amendamentul 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești și crustacee pentru care 

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești și crustacee pentru care 
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pescuitul dirijat este interzis, pentru a 
actualiza lista zonelor sensibile în care 
pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale și pentru a adopta 
măsuri tehnice ca parte a planurilor 
temporare de aruncare a capturilor înapoi 
în mare. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
promptă și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

pescuitul dirijat este interzis, pentru a 
actualiza lista zonelor sensibile în care 
pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale sau în afara 
cadrului unui plan multianual, dacă este 
necesar, și pentru a adopta măsuri tehnice 
ca parte a planurilor temporare de aruncare 
a capturilor înapoi în mare. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, bazate pe evaluarea realizată de 
CSTEP. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești și crustacee pentru care 
pescuitul dirijat este interzis, pentru a 
actualiza lista zonelor sensibile în care 
pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale și pentru a adopta 
măsuri tehnice ca parte a planurilor 
temporare de aruncare a capturilor înapoi 
în mare. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești și crustacee pentru care 
pescuitul dirijat este interzis, pentru a 
actualiza lista zonelor sensibile în care 
pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale sau, dacă este 
necesar, în afara cadrului unor planuri 
multianuale și pentru a adopta măsuri 
tehnice ca parte a planurilor temporare de 
aruncare a capturilor înapoi în mare. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
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promptă și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, promptă 
și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești și crustacee pentru care 
pescuitul dirijat este interzis, pentru a 
actualiza lista zonelor sensibile în care 
pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale și pentru a adopta 
măsuri tehnice ca parte a planurilor 
temporare de aruncare a capturilor înapoi 
în mare. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
promptă și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

(38) Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 
lista de pești, crustacee și de alte specii 
pentru care pescuitul dirijat este interzis, 
pentru a actualiza lista zonelor sensibile în 
care pescuitul ar trebui să fie restricționat, 
pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 
planurilor multianuale și pentru a adopta 
măsuri tehnice ca parte a planurilor 
temporare de aruncare a capturilor înapoi 
în mare. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
promptă și corespunzătoare a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 307
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Până la sfârșitul anului 2020 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport către 
Parlamentul European și Consiliu cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, pe baza informațiilor furnizate 
de statele membre și de consiliile 
consultative relevante și în urma evaluării 
de către CSTEP. Raportul ar trebui să 
evalueze măsura în care măsurile tehnice, 
atât la nivel regional, cât și la nivelul 
Uniunii, au contribuit la atingerea 
obiectivelor și la realizarea țintelor 
prezentului regulament. Pe baza raportului, 
în cazul în care, la nivel regional, există 
dovezi că obiectivele și țintele nu au fost 
atinse, statele membre din regiunea 
respectivă ar trebui să prezinte un plan cu 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
pentru a asigura atingerea obiectivelor și a 
țintelor respective. Pe baza raportului, 
Comisia ar trebui să propună Parlamentului 
European și Consiliului orice modificări 
necesare ale prezentului regulament.

(40) Până la sfârșitul anului 2020 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia va 
prezenta să prezinte un raport către 
Parlamentul European și Consiliu cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament, pe baza informațiilor furnizate 
de statele membre și de consiliile 
consultative relevante și în urma evaluării 
de către CSTEP. Raportul ar trebui să 
evalueze măsura în care măsurile tehnice, 
atât la nivel regional, cât și la nivelul 
Uniunii, au contribuit la atingerea 
obiectivelor și la realizarea țintelor 
prezentului regulament. Pe baza raportului,
în cazul în care, la nivel regional, există 
dovezi că obiectivele și țintele nu au fost 
atinse, statele membre din regiunea 
respectivă ar trebui să prezinte un plan cu 
acțiunile corective care trebuie întreprinse 
pentru a asigura atingerea obiectivelor și a 
țintelor respective. Pe baza raportului, 
Comisia ar trebui să propună Parlamentului 
European și Consiliului orice modificări 
necesare ale prezentului regulament.

Or. ro

Amendamentul 308
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) Întrucât, în prezent, Regatul Unit 
își împarte apele cu Uniunea Europeană, 
în special cu Irlanda, ieșirea Regatului 
Unit din Uniunea Europeană va însemna 
că apele și gestionarea partajată a 
stocurilor vizate vor necesita o abordare 
multilaterală și o cooperare strânsă între 
Irlanda, Regatul Unit și Uniunea 
Europeană. În acest sens, încurajează 
Comisia Europeană să se angajeze alături 
de guvernul Irlandei și al Regatului Unit 
în viitoarele reglementări și acorduri care 
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vor afecta atât apele, cât și flotele, 
întrucât Irlanda nu trebuie să suporte 
toate efectele strămutării flotelor statelor 
membre și ale țărilor terțe din apele 
Regatului Unit.

Or. en

Amendamentul 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 
activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

1. Prezentul regulament se aplică 
activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, în apele internaționale, 
precum și în apele țărilor terțe, fără a 
aduce atingere măsurilor tehnice adoptate 
de organizațiile regionale de gestionare a 
pescuitului sau incluse în acordurile de 
parteneriat în domeniul pescuitului 
sustenabil. Regulamentul se aplică și 
navelor de pescuit care arborează 
pavilionul unor țări terțe și sunt înregistrate 
în țări terțe, atunci când pescuiesc în apele 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 1. Prezentul regulament se aplică 
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activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, în apele țărilor terțe și în 
marea liberă, precum și de navele de 
pescuit care arborează pavilionul unor țări 
terțe și sunt înregistrate în țări terțe, atunci 
când pescuiesc în apele Uniunii, fără a 
aduce atingere normelor existente 
aplicabile în apele țărilor terțe sau 
organizațiilor regionale de gestionare a 
pescuitului.

Or. en

Amendamentul 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 
activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

1. Fără a aduce atingere articolului 
29, prezentul regulament se aplică tuturor 
activităților de pescuit (recreativ și 
comercial) desfășurate de navele de pescuit 
ale Uniunii și de resortisanții statelor 
membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 312
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică 
activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la 
articolul 5, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

1. Prezentul regulament se aplică 
activităților desfășurate de navele de 
pescuit ale Uniunii și de resortisanții 
statelor membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, în zonele de pescuit care țin de 
suveranitatea sau jurisdicția statelor 
membre, precum și de navele de pescuit 
care arborează pavilionul unor țări terțe și 
sunt înregistrate în țări terțe, atunci când 
pescuiesc în apele Uniunii.

Or. fr

Justificare

Formularea inițială ar determina aplicarea regulamentului în cazul navelor Uniunii chiar și 
în afara apelor Uniunii. Această situație ar putea conduce la suprapunerea reglementărilor 
în anumite zone, în special în apele țărilor terțe, precum Norvegia sau Insulele Feroe, și, prin
urmare, ar putea crea inegalități de tratament între navele care își desfășoară activitatea în 
aceste zone.

Amendamentul 313
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Articolele 7 și 14 și partea A din 
anexele V-X se aplică, de asemenea, 
pescuitului recreativ.

2. Prezentul regulament se aplică în 
egală măsură pescuitului recreativ, astfel 
încât acesta să participe în mod durabil la 
refacerea resurselor piscicole și la 
producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Articolele 7 și 14 și partea A din 
anexele V-X se aplică, de asemenea, 
pescuitului recreativ.

2. Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pescuitului recreativ.

Or. de

Amendamentul 315
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Articolele 7 și 14 și partea A din 
anexele V-X se aplică, de asemenea, 
pescuitului recreativ.

2. Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pescuitului recreativ.

Or. es

Amendamentul 316
Alain Cadec

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Obligația de debarcare menționată 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului 
recreativ, cu condiția să existe o rată 
ridicată de supraviețuire a peștelui 
eliberat, ținând seama de caracteristicile 
uneltelor și ale practicilor de pescuit. Este 
recunoscut faptul că peștele capturat de 
pescarii de agrement cu ajutorul 
cârligelor sau al undițelor și care este 
eliberat are o rată ridicată de 
supraviețuire, cu excepția cazului în care 
există dovezi științifice care să indice 
contrariul.
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Or. en

Amendamentul 317
Norica Nicolai

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Obligația de debarcare nu se 
aplică în cazul pescuitului recreativ cu o 
rată ridicată de supraviețuire.

Or. en

Amendamentul 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Ca instrumente pentru a sprijini 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului (PCP), măsurile 
tehnice contribuie la obiectivele PCP 
stabilite la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și, în special, la 
alineatele (2), (3) și alineatul (5) literele (a) 
și (j) din articolul menționat.

1. Ca instrumente pentru a sprijini
conservarea resurselor piscicole și 
protejarea ecosistemelor marine ca parte
a politicii comune în domeniul pescuitului 
(PCP), măsurile tehnice contribuie la 
obiectivele PCP stabilite la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, în 
special, la alineatele (2), (3) și alineatul (5) 
literele (a) și (j) din articolul menționat.

Or. en

Amendamentul 319
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Ca instrumente pentru a sprijini 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului (PCP), măsurile 
tehnice contribuie la obiectivele PCP 
stabilite la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și, în special, la 
alineatele (2), (3) și alineatul (5) literele 
(a) și (j) din articolul menționat.

1. Ca instrumente pentru a sprijini 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului (PCP), măsurile 
tehnice contribuie la obiectivele PCP 
stabilite la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

Or. es

Amendamentul 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) optimizează modelele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor
de puiet și de pești reproducători din specii 
marine;

(a) asigură modele de exploatare 
durabile, care să garanteze conservarea 
resurselor piscicole și să protejeze 
exemplarele aflate la vârste și dimensiuni 
sensibile, în special concentrările de puiet 
și de pești reproducători din specii marine;

Or. en

Amendamentul 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) optimizează modelele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor de 
puiet și de pești reproducători din specii 
marine;

(a) asigură modele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor de 
puiet și de pești reproducători din specii 
marine; și asigură măsurile de protecție 
corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 322
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) optimizează modelele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor de 
puiet și de pești reproducători din specii 
marine;

(a) asigură modele de exploatare 
durabile pentru a garanta protecția 
concentrărilor de puiet și de pești 
reproducători din specii marine;

Or. en

Amendamentul 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) optimizează modelele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor de 
puiet și de pești reproducători din specii 
marine;

(a) optimizează modelele de exploatare 
pentru a asigura protecția concentrărilor de 
puiet și/sau de pești reproducători din 
specii marine;

Or. it

Justificare

Gestionarea poate viza în mod alternativ puietul sau peștii reproducători sau atât puietul, cât 
și peștii reproducători.

Amendamentul 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijină realizarea descriptorilor 1, 
3, 4 și 6, prevăzuți în anexa I la Directiva 
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2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură reducerea la minimum sau, 
dacă este posibil, eliminarea capturilor 
accidentale de specii marine menționate în 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 
de alte specii sensibile pescuite, astfel 
încât aceste capturi să nu reprezinte o 
amenințare pentru starea de conservare a 
speciilor respective;

(b) asigură reducerea la minimum sau, 
dacă este posibil, eliminarea capturilor 
accidentale de specii marine menționate în 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 
de alte specii sensibile pescuite;

Or. en

Amendamentul 326
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigură reducerea la minimum sau, 
dacă este posibil, eliminarea capturilor 
accidentale de specii marine menționate în 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 
de alte specii sensibile pescuite, astfel 
încât aceste capturi să nu reprezinte o 
amenințare pentru starea de conservare a 
speciilor respective;

(b) asigură reducerea la minimum sau, 
dacă este posibil, eliminarea capturilor 
accidentale de specii marine menționate în 
Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 
de alte specii sensibile pescuite;

Or. en

Amendamentul 327
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Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură că impactul de mediu al 
pescuitului asupra habitatelor marine este 
redus la minimum și, dacă este posibil, 
eliminat, astfel încât să nu reprezinte o 
amenințare pentru starea de conservare a 
habitatelor respective;

(c) asigură, inclusiv prin utilizarea de 
stimulente și recompense adecvate, că 
impactul de mediu al pescuitului asupra 
habitatelor marine este redus la minimum 
și, dacă este posibil, eliminat, astfel încât 
să nu reprezinte o amenințare pentru starea 
de conservare a habitatelor respective;

Or. en

Justificare

Asigurarea de stimulente și de recompense pentru realizarea obiectivelor vizate la acest 
punct.

Amendamentul 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură că impactul de mediu al 
pescuitului asupra habitatelor marine este 
redus la minimum și, dacă este posibil, 
eliminat, astfel încât să nu reprezinte o 
amenințare pentru starea de conservare a 
habitatelor respective;

(c) asigură că impactul de mediu al 
pescuitului asupra habitatelor marine este 
redus la minimum și, dacă este posibil, 
eliminat;

Or. en

Amendamentul 329
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură faptul că impactul 
pescuitului asupra bunăstării animalelor 
este redus la minimum și, dacă posibil, 
eliminat;

Or. en

Amendamentul 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuie la instituirea măsurilor
de gestionare a pescuitului în vederea 
respectării obligațiilor prevăzute în 
Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE și 2000/60/CE.

(d) asigură instituirea de măsuri de 
gestionare a pescuitului în vederea 
respectării obligațiilor prevăzute în 
Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE și 2000/60/CE.

Or. en

Justificare

Măsurile de gestionare a pescuitului trebuie să asigure faptul că legislația de mediu 
menționată este efectiv pusă în aplicare.

Amendamentul 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuie la instituirea măsurilor
de gestionare a pescuitului în vederea 
respectării obligațiilor prevăzute în 
Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE și 2000/60/CE.

(d) asigură instituirea de măsuri de 
gestionare a pescuitului în vederea 
respectării obligațiilor prevăzute în 
Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE și 2000/60/CE.
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Or. en

Amendamentul 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigură îndeplinirea criteriilor 
prevăzute de descriptorii 1, 3, 4 și 6 din 
Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 333
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile tehnice au drept scop
atingerea următoarelor ținte:

1. Prin măsurile tehnice se ating 
următoarele ținte:

Or. en

Amendamentul 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile tehnice au drept scop
atingerea următoarelor ținte:

1. Prin măsurile tehnice se ating 
următoarele ținte:

Or. en
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Amendamentul 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc nivelurile specifice 
stabilite pentru fiecare specie de pești și 
métier. Aceste niveluri-țintă sunt revizuite 
periodic și reduse pentru a se asigura o 
evoluție progresivă și continuă în ceea ce 
privește îmbunătățirea selectivității și 
realizarea obiectivelor prevăzute la
articolul 2 alineatul (2) și articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În 
niciun caz acestea nu ar trebui să fie mai 
mari de 10 % din volumul total al 
capturilor per métier.

Or. en

Amendamentul 336
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) (a) capturile de specii marine 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare nu depășesc 
5 % din volum, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) și articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc volumul stabilit în 
recomandările comune ale grupurilor 
regionale de state membre și sunt 
consecvente cu planurile privind 
aruncarea capturilor înapoi în mare, 
ținând seama totodată de diversitatea 
speciilor de pești și a uneltelor de pescuit. 
Având în vedere cantitățile neglijabile, 
toleranța în procente nu trebuie să fie mai 
mică de 10% din volumul fiecărei specii 
capturate.
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Or. it

Amendamentul 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc nivelurile stabilite
în conformitate cu articolul 18a și
contribuie la realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Justificare

Este necesară stabilirea unor ținte clare, însă ținta de 5 % este arbitrară. Prin urmare, 
prezentul amendament propune stabilirea unor ținte specifice pentru fiecare specie de pești și 
pentru fiecare métier, în conformitate cu procedura de regionalizare. Prezentul amendament 
este corelat cu amendamentul care propune un nou articol 18a („nivelurile capturilor de 
specii marine sub dimensiunile minime de referință pentru conservare) și definirea termenului 
„métier”.

Amendamentul 338
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare nu depășesc 5 
% din volum, în conformitate cu articolul 
2 alineatul (2) și articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a) reducerea capturilor de specii 
marine inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite la articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. es
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Justificare

Procentul de 5 % nu este realist pentru flota de pescuit cu traule și a fost stabilit în mod 
arbitrar. Procentul ar putea fi realizat prin creșterea dimensiunilor ochiurilor de plasă 
pentru fiecare tip de pescuit, ceea ce ar duce la diminuarea capturilor până în punctul în care 
activitatea de pescuit nu ar mai fi profitabilă.

Amendamentul 339
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

(a) contribuirea la asigurarea faptului 
că capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

Or. es

Amendamentul 340
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare nu depășesc 5 
% din volum, în conformitate cu articolul 
2 alineatul (2) și articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a) reducerea capturilor de specii 
marine inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare în vederea 
atingerii obiectivelor stabilite la articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. es

Justificare

Procentul de 5 % nu este realist pentru flota de pescuit cu traule și a fost stabilit în mod 
arbitrar. Procentul ar putea fi realizat prin creșterea dimensiunilor ochiurilor de plasă 
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pentru fiecare tip de pescuit, ceea ce ar duce la diminuarea capturilor până în punctul în care 
activitatea de pescuit nu ar mai fi profitabilă.

Amendamentul 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

(a) capturile de specii marine inferioare
dimensiunilor minime sunt reduse la 
maximum și cuantificate astfel încât să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
definite la articolul 2 alineatul (2) și la
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. fr

Amendamentul 342
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturile de specii marine inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volum, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

(a) capturile de specii marine inferioare
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare nu depășesc 5 % din volumul
capturilor anuale totale per métier, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

Or. en

Amendamentul 343
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale.

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
sunt limitate la un volum inferior
pragurilor prevăzute de regulamentele 
existente ale Uniunii și de acordurile 
internaționale ratificate de Uniune.

Or. en

Amendamentul 344
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale.

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale, în scopul eliminării 
progresive a acestor capturi accidentale;

Or. en

Amendamentul 345
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale.

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale, în scopul eliminării 
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progresive a acestor capturi accidentale.

Or. en

Amendamentul 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale.

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
sunt eliminate progresiv;

Or. en

Justificare

Amendamentul 27 al ENVI, adaptat.

Amendamentul 347
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 348
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Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale;

(b) contribuirea la asigurarea faptului 
că capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale;

Or. es

Amendamentul 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
nu depășesc pragurile prevăzute de 
legislația Uniunii și de acordurile 
internaționale.

(b) capturile accidentale de mamifere 
marine, reptile marine, păsări marine și alte 
specii neexploatate în scopuri comerciale 
sunt reduse progresiv și, dacă este posibil, 
eliminate.

Or. en

Amendamentul 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor de pe fundul 
mării nu depășește nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor marine, inclusiv 
a habitatelor sensibile de pe fundul mării 
este redus la minimum și menținut sub
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pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

nivelurile necesare pentru a asigura o stare 
ecologică bună, în special pentru fiecare 
tip de habitat evaluat în cadrul Directivei 
2008/56/CE, în fiecare regiune sau 
subregiune marină, în ceea ce privește atât 
calitatea habitatului, cât și întinderea 
spațială pe care trebuie să fie atinse 
nivelurile necesare pentru a se asigura 
îndeplinirea condițiilor prevăzute în 
descriptorii 1 și 6.

Or. en

Amendamentul 351
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor de pe fundul 
mării nu depășește nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 
pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

(c) contribuirea la asigurarea faptului 
că impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor de pe fundul 
mării nu depășește nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 
pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

Or. es

Amendamentul 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor de pe fundul 

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor marine, inclusiv 
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mării nu depășește nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 
pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

asupra habitatelor sensibile de pe fundul 
mării, este redus la minimum și menținut 
sub nivelurile necesare pentru a asigura o 
stare ecologică bună. În special, pentru 
fiecare tip de habitat evaluat în cadrul 
Directivei 2008/56/CE, în fiecare regiune 
sau subregiune marină, în ceea ce privește 
atât calitatea habitatului, cât și întinderea 
spațială pe care trebuie să fie atinse 
nivelurile necesare trebuie să se aibă în 
vedere descriptorii 1 și 6 prevăzuți în 
anexa I la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Justificare

Ar trebui luat în considerare orice tip de impact asupra mediului marin și nu doar cele care 
afectează habitatele de pe fundul mării, cu toate că este important ca, în scopuri de 
monitorizare, să se mențină referirea la „habitatele sensibile de pe fundul mării”.

Amendamentul 353
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor de pe fundul 
mării nu depășește nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 
pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

(c) impactul de mediu al activităților de 
pescuit asupra habitatelor marine, în 
special asupra habitatelor de pe fundul 
mării este redus sub nivelurile necesare 
pentru a asigura o stare ecologică bună 
pentru fiecare tip de habitat evaluat în 
cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 
regiune sau subregiune marină, în ceea ce 
privește atât calitatea habitatului, cât și 
întinderea spațială pe care trebuie să fie 
atinse nivelurile necesare.

Or. en

Amendamentul 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurarea eliminării treptate și 
progresive a capturilor accidentale de 
pește nedorit, pentru a asigura 
îndeplinirea criteriilor pentru descriptorii 
1, 3 și 4 prevăzute în partea B din anexa 
la Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurarea reducerii progresive a 
capturilor accidentale de pește nedorit și, 
dacă este posibil, a eliminării acestora 
pentru a asigura îndeplinirea condițiilor 
prevăzute în descriptorii 1, 3 și 4 din 
Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurarea faptului că impactul 
activităților de pescuit asupra mediului în 
siturile Natura 2000 este gestionat în 
conformitate cu obiectivele de conservare 
stabilite prin Directiva 92/43/CEE și 



AM\1123870RO.docxx 69/179 PE603.068v01-00

RO

Directiva 2009/147/CE.

Or. en

Amendamentul 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurarea respectării și evaluării 
implicațiilor socioeconomice în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (5) 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Or. fr

Justificare

PCP are drept obiective nu numai o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului în ceea 
ce privește ecosistemul marin, ci și luarea în calcul a impactului acestei politici asupra 
aspectelor socioeconomice.

Amendamentul 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsura în care au fost atinse aceste 
ținte este revizuită ca parte a procesului de 
raportare prevăzut la articolul 34.

2. Statele membre monitorizează 
eficiența măsurilor tehnice pentru 
atingerea țintelor prevăzute la alineatul 
(1). Măsura în care au fost atinse aceste 
ținte este revizuită ca parte a procesului de 
raportare prevăzut la articolul 34.

Or. en
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Justificare

Pentru a putea raporta și revizui măsurile utilizate pentru atingerea țintelor, statele membre 
trebuie să monitorizeze măsurile utilizate și efectele acestora.

Amendamentul 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsura în care au fost atinse aceste 
ținte este revizuită ca parte a procesului de 
raportare prevăzut la articolul 34.

2. Statele membre monitorizează 
eficiența măsurilor tehnice pentru 
atingerea acestor ținte. Măsura în care au 
fost atinse aceste ținte este revizuită ca 
parte a procesului de raportare prevăzut la 
articolul 34.

Or. en

Amendamentul 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsura în care au fost atinse aceste 
ținte este revizuită ca parte a procesului de 
raportare prevăzut la articolul 34.

2. Măsura în care au fost atinse aceste 
ținte este evaluată de statele membre și 
revizuită ca parte a procesului de raportare 
prevăzut la articolul 34.

Or. en

Amendamentul 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Obiective socioeconomice

Pentru a lua în considerare obiectivele 
socioeconomice prevăzute la articolul 2 
alineatul (5) literele (c), (f) și (i) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul adoptării și punerii în aplicare 
a măsurilor tehnice și de conservare, 
statele membre utilizează la scară largă 
măsurile prevăzute la articolele 38, 39 și 
40 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Or. en

Justificare

Acest nou articol vizează crearea unei referințe încrucișate la FEPAM pentru a încuraja 
statele membre să utilizeze măsurile FEPAM în scopul compensării nevoilor socioeconomice 
în momentul punerii în aplicare a măsurilor tehnice și de conservare.

Amendamentul 362
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Obiective socioeconomice

Pentru a lua în considerare obiectivele 
socioeconomice prevăzute la articolul 2 
alineatul (5) literele (c), (f) și (i) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul adoptării și punerii în aplicare 
a măsurilor tehnice și de conservare, 
statele membre utilizează la scară largă 
măsurile prevăzute la articolele 38, 39 și 
40 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Or. en
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Justificare

Acest nou articol creează o referință încrucișată la FEPAM pentru a încuraja statele membre 
să utilizeze măsurile FEPAM în scopul compensării nevoilor socioeconomice în momentul 
punerii în aplicare a măsurilor tehnice și de conservare.

Amendamentul 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „Apele de nord-vest” înseamnă 
subzonele ICES V (cu excepția zonei Va și 
a apelor din afara Uniunii din zona Vb),
VI și VII;

(c) „Apele de nord-vest” înseamnă 
apele Uniunii din subzonele ICES V, VI și 
VII;

Or. en

Justificare

Măsurile tehnice ar trebui să fie aplicabile apelor UE.

Amendamentul 364
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „Regiunile ultraperiferice” 
înseamnă apele din jurul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
primul paragraf din tratat, împărțite în 
trei bazine maritime: Atlanticul de Vest, 
Atlanticul de Est și Oceanul Indian;

(g) „Apele Uniunii în Oceanul Indian 
și în Oceanul Atlantic de Vest” înseamnă
apele din jurul Guyanei Franceze și din 
jurul insulelor Guadelupa, Martinica, 
Mayotte, Réunion și Saint-Martin, aflate 
sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat 
membru;

Or. es

Amendamentul 365
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită mortalitatea 
prin pescuit pe profilul de vârstă al unui 
stoc;

Or. en

Justificare

Termenul utilizat pentru a exprima exploatarea resurselor piscicole este „mortalitatea prin 
pescuit” (F).

Amendamentul 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă și dimensiune
al unui stoc;

Or. en

Justificare

Amendamentul 30 al ENVI

Amendamentul 367
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă și dimensiuni
al unui stoc;

Or. en

Amendamentul 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă și dimensiune
al unui stoc;

Or. en

Amendamentul 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de 
pescuit pe profilul de vârstă și dimensiune
al unui stoc;

Or. en

Amendamentul 370
Nicola Caputo, Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită presiunea de
pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1) „model de exploatare” înseamnă 
modul în care este distribuită mortalitatea 
prin pescuit pe profilul de vârstă al unui 
stoc;

Or. en

Justificare

Termenul real utilizat pentru a exprima exploatarea resurselor piscicole este „mortalitatea 
prin pescuit” (F).

Amendamentul 371
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 
speciile nevizate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 
speciile nevizate și puietul din speciile 
reglementate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

Or. en

Amendamentul 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 
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speciile nevizate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

speciile nevizate și puietul din speciile 
reglementate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

Or. en

Amendamentul 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 
speciile nevizate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 
capacitatea unei metode de pescuit de a 
viza și de a captura pește sau crustacee în 
funcție de mărime și de specie în timpul 
operațiunii de pescuit, care permite ca 
speciile nevizate și puietul din speciile 
reglementate să fie evitate sau eliberate 
nevătămate;

Or. en

Amendamentul 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a 
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 50 % din valoarea economică a 
capturii;

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei specii sau combinații de specii în care
respectiva specie sau respectivele specii 
alcătuiesc o parte semnificativă din 
structura capturii, care este exprimată ca 
procentaj din greutatea în viu a capturii 
totale pentru o anumită campanie de 
pescuit și pentru un anumit tip de unelte 
de pescuit și poate fi calculată din unul 
sau mai multe eșantioane. Structurile 
relevante ale capturilor pentru diferite 
tipuri de pescuit dirijat variază în funcție 
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de regiuni și sunt detaliate în anexele V-
XI;

Or. en

Justificare

Structura capturilor este diferită în funcție de tipul de pescuit și de regiune. Valoarea 
economică a capturilor introduce variabile care țin de piețe și nu au o legătură semnificativă 
cu sectorul pescuitului.

Amendamentul 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a 
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 50 % din valoarea economică a 
capturii;

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a 
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 90 % din captura totală;

Or. es

Amendamentul 376
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 50 % din valoarea economică a 
capturii;

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care capturile speciei/speciilor 
respective reprezintă mai mult de 50% din 
valoarea economică a capturii totale;

Or. es
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Amendamentul 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a 
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 50 % din valoarea economică a 
capturii;

(4) „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul 
unei anumite specii sau combinații de 
specii în care captura totală a 
speciei/speciilor respective reprezintă mai 
mult de 50 % din captură;

Or. en

Justificare

Este lipsit de sens să se definească „pescuitul dirijat” pe baza valorii economice, întrucât 
valoarea nu este niciodată cunoscută înainte. De asemenea, lipsește factorul de timp, nefiind 
clar dacă propunerea se referă la fiecare lansare sau la fiecare campanie.

Amendamentul 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „stadiul de conservare al unei 
specii” înseamnă stadiul de conservare al 
speciei, astfel cum este definit la articolul 
1 din Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificare

Termenii sunt utilizați în regulament și, prin urmare, ar trebui definiți în conformitate cu 
Directiva privind habitatele.

Amendamentul 379
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „stadiul de conservare al unei 
specii”, astfel cum este definit la articolul 
1 din Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Amendamentul 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „stadiul de conservare al unui 
habitat” înseamnă stadiul de conservare 
al habitatelor, astfel cum este definit la 
articolul 1 din Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificare

Termenii sunt utilizați în regulament și, prin urmare, ar trebui definiți în conformitate cu 
Directiva privind habitatele.

Amendamentul 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) „stadiul de conservare al unui 
habitat”, astfel cum definit la articolul 1 
din Directiva 92/43/CEE;
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Or. en

Amendamentul 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „habitat sensibil” înseamnă un 
habitat a cărui stare de conservare, 
inclusiv întinderea și condiția (structura și 
funcția) componentelor biotice și abiotice 
ale acestuia, este afectată de presiunile 
generate de activitățile umane, inclusiv de 
activitățile de pescuit. În particular, 
habitatele sensibile includ tipurile de 
habitate enumerate în anexa I și 
habitatele speciilor enumerate în anexa II 
la Directiva 92/43/CEE, habitatele 
speciilor enumerate în anexa I la 
Directiva 2009/147/CE, habitatele a căror 
protecție este necesară în scopul atingerii 
stării ecologice bune în conformitate cu 
Directiva 2008/56/CE și ecosistemele 
marine vulnerabile, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (b) din 
Regulamentul nr. 734/2008 al 
Consiliului39;

(6) „habitat sensibil” înseamnă un 
habitat enumerat în anexa II;

_________________

39 Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al 
Consiliului din 15 iulie 2008 privind 
protecția ecosistemelor marine vulnerabile 
din marea liberă împotriva efectelor nocive 
ale uneltelor de pescuit de fund. JO L 201, 
15.7.2008, p. 8.

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui simplificată; ar trebui eliminată trimiterea la alte acte legislative care ar 
putea crea confuzie.
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Amendamentul 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „specie sensibilă” înseamnă o 
specie a cărei stare de conservare, inclusiv 
habitatul, distribuția, mărimea populației și
starea populației, este afectată de presiunile 
generate de activitățile umane, inclusiv 
activitățile de pescuit. În particular, speciile 
sensibile includ speciile enumerate în 
anexele II și IV din Directiva 92/43/CEE, 
speciile reglementate prin Directiva 
2009/147/CE și speciile a căror protecție 
este necesară pentru a obține o stare 
ecologică bună în conformitate cu 
Directiva 2008/56/CE;

(7) „specie sensibilă” înseamnă o 
specie a cărei stare de conservare, inclusiv 
habitatul, distribuția, mărimea populației 
sau starea populației, este afectată de 
presiunile generate de activitățile umane, 
inclusiv activitățile de pescuit. În 
particular, speciile sensibile includ speciile 
enumerate în anexele II și IV din Directiva 
92/43/CEE, speciile reglementate prin 
Directiva 2009/147/CE și speciile a căror 
protecție este necesară pentru a obține o 
stare ecologică bună în conformitate cu 
Directiva 2008/56/CE;

Or. en

Amendamentul 384
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „specii pelagice mici” înseamnă 
specii precum macrou, hering, stavrid, 
hamsie, sardine, putasu, argentină, șprot, 
specii de caproide;

(8) „specii pelagice mici” înseamnă 
specii precum macrou, hering, stavrid, 
hamsie, sardine, putasu, argentină, șprot, 
specii de caproide, gupă, sardea galbenă și 
sardinelă plată;

Or. es

Amendamentul 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) „pescuit tradițional” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
exploatează resursele acvatice marine vii 
pe o scară redusă, la nivel local, exclusiv 
pentru nevoi personale, folosind numai 
unelte de pescuit și tehnici tradiționale;

Or. en

Amendamentul 386
Ruža Tomašić

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „pescuit tradițional cu unelte de 
pescuit pasive” înseamnă activități 
necomerciale de pescuit care exploatează 
resursele acvatice marine vii pe o scară 
redusă, la nivel local, exclusiv pentru 
nevoi personale, folosind numai unelte și 
tehnici de pescuit tradiționale;

Or. hr

Amendamentul 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
exploatează resursele acvatice marine vii 
în scop recreativ, turistic sau sportiv;

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități de pescuit desfășurate în scopuri 
necomerciale care afectează resursele
marine vii în scop recreativ, turistic sau 
sportiv;

Or. es
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Amendamentul 388
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
exploatează resursele acvatice marine vii 
în scop recreativ, turistic sau sportiv;

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
capturează resursele acvatice marine vii în 
scop recreativ, turistic sau sportiv;

Or. es

Amendamentul 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
cadrul PCP pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PCP;

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
conformitate cu articolele 43-45 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru 
a promova o reprezentare echilibrată a 
tuturor părților interesate și pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor PCP;

Or. en

Amendamentul 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
cadrul PCP pentru a promova o 

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
conformitate cu articolele 43-45 și cu 
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reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PCP;

anexa III la Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PCP;

Or. en

Amendamentul 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
cadrul PCP pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor PCP;

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
cadrul PCP pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate, garantând participarea 
pescuitului artizanal, la scară mică, 
costier și de moluște și crustacee;

Or. es

Amendamentul 392
Norica Nicolai

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
cadrul PCP pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la 
realizarea obiectivelor PCP;

(10) „consilii consultative” înseamnă 
grupuri de părți interesate stabilite în 
conformitate cu articolul 43 și care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu 
articolele 44 și 45 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013;

Or. en
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Amendamentul 393
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „traul cu impulsuri electrice” 
înseamnă o tehnică de pescuit care 
utilizează un câmp electric pentru a prinde 
pește. Traulul cu impulsuri electrice este 
alcătuit din mai mulți electrozi, atașați la 
unealtă pe direcția de tractare, care emit 
impulsuri electrice scurte;

(16) „traul cu impulsuri electrice” 
înseamnă o tehnică de pescuit 
experimentală care utilizează un câmp 
electric pentru a prinde pește. Traulul cu 
impulsuri electrice este alcătuit din mai 
mulți electrozi, atașați la unealtă pe direcția 
de tractare, care emit impulsuri electrice 
scurte;

Or. fr

Amendamentul 394
Ruža Tomašić

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „năvoade de plajă” înseamnă setci 
înconjurătoare și năvoade tractate 
instalate de o navă și tractate de la mal 
sau de pe o navă ancorată sau amarată la 
mal;

Or. hr

Amendamentul 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „năvoade de plajă” înseamnă setci 
înconjurătoare și năvoade tractate 
instalate de o navă și tractate de la mal 
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sau de pe o navă ancorată sau amarată la 
mal;

Or. en

Amendamentul 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) „plase fixe” înseamnă orice tip de 
setci, plase de încurcare sau setci cu sirec 
care fie sunt ancorate pe fundul mării (setci 
sau plase ancorate), fie sunt lăsate în 
derivă (setci în derivă) pentru ca peștii să 
înoate în acestea și să se încurce sau să se 
prindă în plasă;

(20) „plase fixe” înseamnă orice tip de 
setci, plase de încurcare sau setci cu sirec 
care sunt ancorate pe fundul mării (setci 
sau plase ancorate) pentru ca peștii să 
înoate în acestea și să se încurce sau să se 
prindă în plasă;

Or. es

Amendamentul 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „setcă în derivă” înseamnă o plasă 
alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 
plasă prinși împreună în paralel de una 
sau mai multe frânghii, menținută la 
suprafața apei sau la o anumită adâncime 
cu ajutorul unor dispozitive plutitoare și
care plutește liber purtată de curenți, în 
mod independent sau cu ajutorul unei nave 
la care poate fi atașată. Plasa poate fi 
echipată cu dispozitive destinate stabilizării 
sau limitării derivei acesteia, cum ar fi o 
ancoră plutitoare sau o ancoră pe fund 
atașată la un singur capăt al plasei;

(21) „setcă în derivă” înseamnă orice 
setcă menținută la suprafața mării sau la o 
anumită adâncime cu ajutorul unor 
dispozitive plutitoare, care plutește liber 
purtată de curenți, fie independent, fie cu 
barca la care poate fi atașată. Plasa poate fi 
echipată cu dispozitive destinate stabilizării 
sau limitării derivei acesteia;
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Or. en

Justificare

Aceasta este definiția existentă în Regulamentul (CE) nr. 894/1997.

Amendamentul 398
Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „setcă în derivă” înseamnă o plasă 
alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 
plasă prinși împreună în paralel de una 
sau mai multe frânghii, menținută la 
suprafața apei sau la o anumită adâncime 
cu ajutorul unor dispozitive plutitoare și
care plutește liber purtată de curenți, în 
mod independent sau cu ajutorul unei nave 
la care poate fi atașată. Plasa poate fi 
echipată cu dispozitive destinate stabilizării 
sau limitării derivei acesteia, cum ar fi o 
ancoră plutitoare sau o ancoră pe fund 
atașată la un singur capăt al plasei;

(21) „setcă în derivă” înseamnă orice 
setcă menținută la suprafața mării sau la o 
anumită adâncime cu ajutorul unor 
dispozitive plutitoare, care plutește liber 
purtată de curenți, fie independent, fie cu 
barca la care poate fi atașată. Plasa poate fi 
echipată cu dispozitive destinate stabilizării 
sau limitării derivei acesteia;

Or. en

Amendamentul 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „setcă în derivă” înseamnă o plasă 
alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 
plasă prinși împreună în paralel de una sau 
mai multe frânghii, menținută la suprafața 
apei sau la o anumită adâncime cu ajutorul 
unor dispozitive plutitoare și care plutește 
liber purtată de curenți, în mod 
independent sau cu ajutorul unei nave la 

(21) „setcă în derivă” înseamnă o plasă 
alcătuită din unul sau mai mulți pereți de 
plasă prinși împreună în paralel de una sau 
mai multe frânghii, menținută la suprafața 
apei sau la o anumită adâncime cu ajutorul 
unor dispozitive plutitoare și care plutește 
liber purtată de curenți, în mod 
independent sau cu ajutorul unei nave la 
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care poate fi atașată. Plasa poate fi echipată 
cu dispozitive destinate stabilizării sau 
limitării derivei acesteia, cum ar fi o ancoră 
plutitoare sau o ancoră pe fund atașată la 
un singur capăt al plasei;

care poate fi atașată. Plasa poate fi echipată 
cu dispozitive destinate stabilizării sau 
limitării derivei acesteia, cum ar fi o ancoră 
plutitoare;

Or. es

Amendamentul 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) „setcă fixă de fund” înseamnă o 
plasă alcătuită dintr-o singură bucată și 
ținută vertical în apă de flotoare și greutăți. 
Setca fixă de fund capturează resurse 
acvatice vii prin încurcarea acestora în 
ochiurile plasei și este fixată sau poate fi 
fixată prin orice mijloace pe fundul mării;

(22) „setcă fixă de fund” înseamnă o 
plasă fixă alcătuită dintr-o singură bucată 
și ținută vertical în apă de flotoare și 
greutăți. Setca fixă de fund capturează 
resurse acvatice vii prin încurcarea acestora 
în ochiurile plasei și este fixată sau poate fi 
fixată prin orice mijloace pe fundul mării;

Or. es

Amendamentul 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) „setcă de fund cu sirec” înseamnă 
o plasă alcătuită din două sau mai multe 
straturi de plasă, cu două straturi 
exterioare având dimensiuni mari ale 
ochiului de plasă și o plasă fină cu 
ochiuri mici inserată între acestea și care 
este fixată sau poate fi fixată prin orice 
mijloace de fundul mării;

(24) „setcă de fund cu sirec” înseamnă 
o setcă fixată pe fundul mării în formă 
dreptunghiulară, constând în una sau mai 
multe bucăți de plasă îmbinate; fiecare 
bucată de plasă este alcătuită din trei 
rânduri de plasă suprapuse, care sunt 
prinse împreună cu două sfori și sistemele 
adecvate care le permit să rămână în 
poziție verticală; cele două rânduri de 
plasă exterioare au aceeași dimensiune și 
aceeași dimensiune a ochiurilor și a 
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diametrului firului; panoul de plasă 
interior, cu o dimensiune mai mică, poate 
fi extins pe o suprafață mai mare;

Or. es

Amendamentul 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) „paragat” înseamnă o unealtă de 
pescuit alcătuită dintr-o linie principală, 
uneori de o lungime considerabilă, pe 
care se fixează, la distanțe regulate, 
șnururi având cârlige cu sau fără 
momeală. Linia principală este ancorată 
pe orizontală de fund sau în apropierea 
fundului mării, pe verticală sau poate fi 
lăsată în derivă la suprafață;

(26) „paragat” înseamnă o unealtă de 
pescuit alcătuită dintr-o linie principală, 
cu o lungime variabilă, de la care pornesc 
alte capete mai fine numite șnururi, de 
care sunt legate cârligele; poate fi 
ancorată pe fundul mării sau lăsată în 
derivă la suprafață, după cum linia se află 
sau nu pe fundul mării;

Or. es

Amendamentul 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) „vârșe și coșuri” înseamnă capcane 
sub formă de cuști sau coșuri realizate din 
diferite materiale, concepute pentru a 
prinde crustacee sau pește, care sunt 
fixate pe fundul mării fie individual, fie în 
rânduri, legate cu frânghii (saule de 
geamandură) de geamandurile de la 
suprafață care le indică poziția, și care au 
unul sau mai multe orificii sau intrări;

(27) „vârșe și coșuri” înseamnă unelte 
pasive, fixate de fundul mării, care sunt 
construite sub formă de coșuri sau cuști 
pe un schelet rigid sau semirigid din 
diferite materiale care, în mod normal, 
este acoperit cu plasă; acestea sunt 
prevăzute cu una sau mai multe 
deschideri sau guri cu capete netede, 
neascuțite, care permit pătrunderea în 
interiorul uneltei a diferitelor specii, fiind 
atrase de obicei de momeala plasată în 
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interiorul ei.

Or. es

Amendamentul 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) „crucea Sfântului Andrei” înseamnă 
un dispozitiv de prindere care acționează
ca o foarfecă pentru a recolta, de exemplu, 
moluște bivalve sau coral roșu de pe 
fundul mării;

(29) „crucea Sfântului Andrei” înseamnă 
un dispozitiv utilizat pentru a recolta coral 
roșu de pe fundul mării;

Or. it

Amendamentul 405
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) „sac de traul” înseamnă partea cea 
mai din spate a traulului, având fie o formă 
cilindrică, adică aceeași circumferință peste 
tot, fie o formă conică. Sacul este alcătuit 
din unul sau mai multe panouri (bucăți de 
plasă) cu aceeași dimensiune a ochiului de 
plasă, prinse unul de celălalt de-a lungul 
laturilor pe axul traulului printr-o cusătură 
în care poate fi atașată o frânghie laterală. 
În scopuri de reglementare, acesta va fi 
considerat ca fiind ultimele 50 de ochiuri 
ale plasei;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es
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Amendamentul 406
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) „fereastră de ieșire Bacoma” 
înseamnă un panou de ieșire realizat dintr-
o plasă cu ochiuri pătrate fără noduri, 
montată pe panoul superior al sacului de 
traul, a cărei margine inferioară se află la 
cel mult patru ochiuri de centura sacului;

(35) „fereastră de ieșire Bacoma” 
înseamnă un panou de ieșire realizat dintr-
o plasă cu ochiuri pătrate, montată pe 
panoul superior al sacului de traul, a cărei 
margine inferioară se află la cel mult patru 
ochiuri de centura sacului;

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare științifică pentru cerința ca panoul să fie fără noduri. Selectivitatea 
ferestrei de ieșire este determinată de dimensiunea ochiurilor din plasă, nu de existența sau 
de lipsa nodurilor.

Amendamentul 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) „dispozitiv cu greutăți” înseamnă 
un dispozitiv cu cârlige cu momeală de 
care sunt prinse greutăți pentru a crește 
viteza de scufundare și, astfel, pentru a 
reduce timpul de expunere la păsările 
marine;

Or. en

Amendamentul 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 41 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) „dispozitiv cu greutăți” înseamnă 
un dispozitiv de care sunt prinse greutăți 
care cresc viteza de scufundare și, astfel, 
reduc timpul de expunere la păsările 
marine;

Or. en

Justificare

Era necesară o definiție întrucât termenul dispozitiv cu greutăți este utilizat la articolul 27 
din propunere și în anexe.

Amendamentul 409
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 
mod legal, astfel încât să crească la 
maximum valoarea economică sau 
monetară totală a peștelui adus în port;

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 
mod legal, astfel încât să crească la 
maximum valoarea economică sau 
monetară totală a peștelui adus în port, cu 
excepția speciilor care sunt improprii 
pentru consumul uman din cauza strivirii 
și a compactării în plasă;

Or. es

Justificare

În general, pe durata acționării traulului, în plasă intră rapid o cantitate mare de pești, 
captura ajungând să fie astfel strivită și îndesată, nemaifiind vandabilă.

Amendamentul 410
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 
mod legal, astfel încât să crească la 
maximum valoarea economică sau 
monetară totală a peștelui adus în port;

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 
mod legal, astfel încât să crească la 
maximum valoarea economică sau 
monetară totală a peștelui adus în port, cu 
excepția speciilor care sunt improprii 
pentru consumul uman din cauza strivirii 
și a compactării în plasă;

Or. es

Justificare

În general, pe durata acționării traulului, în plasă intră rapid o cantitate mare de pești, 
captura ajungând să fie astfel strivită și îndesată, nemaifiind vandabilă.

Amendamentul 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 
mod legal, astfel încât să crească la 
maximum valoarea economică sau 
monetară totală a peștelui adus în port.

(42) „respingere selectivă” înseamnă 
practica de a se debarasa de peștele ieftin 
care face obiectul unor limite de captură, 
chiar dacă acesta ar fi trebuit să fie
debarcat în mod legal, astfel încât să 
crească la maximum valoarea economică 
sau monetară totală a peștelui adus în port.

Or. en

Amendamentul 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 43 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43a) „efectele nocive semnificative” 
sunt definite la articolul 2 litera (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 734/2008;

Or. en

Amendamentul 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) „documentație completă” 
înseamnă un sistem contabil care pune la 
dispoziție o documentație cuprinzătoare, 
completă și fiabilă privind toate capturile 
și toate capturile aruncate înapoi în mare, 
care poate include, dar fără a se limita la 
utilizarea unor jurnale de bord, a unor 
observatori la bord și/sau a monitorizării 
electronice.

Or. en

Justificare

Această nouă definiție este corelată cu amendamentul care propune un nou articolul 26a („o 
gestionare a pescuitului bazată pe rezultate”).

Amendamentul 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 45 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45b) „tehnică de pescuit” înseamnă un 
grup de operațiuni de pescuit care vizează 
un grup de specii similare, care utilizează 
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unelte similare, pe parcursul aceleiași 
perioade a anului și/sau în aceeași zonă și 
care se caracterizează prin metode de 
exploatare similare.

Or. en

Justificare

Această nouă definiție este corelată cu amendamentele la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și
la articolul 18a („niveluri ale capturilor de specii marine sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare”).

Amendamentul 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) curent electric, cu excepția 
utilizării traulului cu impulsuri electrice, 
astfel cum este prevăzut la articolul 24 și 
în partea E din anexa V;

(b) curent electric;

Or. es

Amendamentul 416
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) curent electric, cu excepția 
utilizării traulului cu impulsuri electrice, 
astfel cum este prevăzut la articolul 24 și 
în partea E din anexa V;

(b) curent electric, inclusiv utilizarea
traulului cu impulsuri electrice;

Or. en
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Amendamentul 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dispozitive tractate pentru 
recoltarea de coral roșu sau a altor tipuri 
de corali sau de organisme similare 
coralilor;

(e) dispozitive tractate pentru 
recoltarea de corali sau de specii similare 
coralilor;

Or. en

Justificare

Utilizarea unor unelte de pescuit interzise ar avea același impact asupra tuturor coralilor și a 
speciilor similare coralilor, nu doar asupra coralilor roșii.

Amendamentul 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dispozitive tractate pentru 
recoltarea de coral roșu sau a altor tipuri de 
corali sau de organisme similare coralilor;

(e) dispozitive pentru recoltarea de 
coral roșu sau a altor tipuri de corali sau de 
organisme similare coralilor;

Or. en

Amendamentul 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) crucea Sfântului Andrei și 
dispozitive similare pentru recoltarea, în 
special, a coralului roșu sau a altor tipuri
de corali sau de organisme similare 

(f) crucea Sfântului Andrei și 
dispozitive similare pentru recoltarea de 
corali sau de organisme similare coralilor;
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coralilor;

Or. en

Justificare

Utilizarea unor unelte de pescuit interzise ar avea același impact asupra tuturor coralilor și a 
speciilor similare coralilor, nu doar asupra coralilor roșii.

Amendamentul 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) orice tip de proiectil; (g) orice tip de proiectil, cu excepția 
celor folosite pentru sacrificarea tonului 
aflat în cuști sau capturat și a 
harpoanelor și lansatoarelor de harpoane 
utilizate în pescuitul recreativ fără 
plămân subacvatic de la răsărit până la 
apus;

Or. en

Justificare

Din motive de siguranță, uneori se folosesc proiectile pentru sacrificarea tonului aflat în cuști 
sau capturat. De asemenea, ar trebui menținute practicile autorizate pentru pescuitul 
recreativ subacvatic.

Amendamentul 421
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) lansatoare de harpoane, dacă sunt 
utilizate împreună cu aparate de respirat 
sub apă (plămân subacvatic) sau noaptea, 
de la apus până la răsărit.

(h) lansatoare de harpoane, dacă sunt 
utilizate împreună cu aparate de respirat 
sub apă (plămân subacvatic), vehicule cu 
propulsie ale scafandrilor (de exemplu 
scutere) sau noaptea, de la apus până la 
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răsărit..

Or. en

Amendamentul 422
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) orice alt tip de unelte de pescuit 
care ar putea afecta în mod grav 
bunăstarea speciilor vizate sau nevizate.

Or. en

Amendamentul 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 2, prezentul articol se aplică în 
apele internaționale și în apele țărilor 
terțe.

Or. en

Amendamentul 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 2, prezentul articol se aplică 
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apelor din marea liberă și apelor țărilor 
terțe.

Or. en

Amendamentul 425
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 
dimensiunea ochiului de plasă al sacului
de traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

1. Dimensiunea ochiului de plasă a 
unei unelte tractate astfel cum figurează 
în anexele V-XI înseamnă dimensiunea 
ochiului de plasă al oricărui sac de traul
sau prelungire aflate la bordul unei nave 
de pescuit și atașate sau atașabile la orice 
plasă tractată. Prezenta dispoziție nu se 
aplică în cazul plaselor utilizate pentru 
atașarea unor senzori de monitorizare a 
uneltei. Pot fi prevăzute derogări 
suplimentare într-un act delegat adoptat 
în conformitate cu articolul 18 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

În prezent, în Marea Nordului, dimensiunea ochiului de plasă se aplică exclusiv sacului de 
traul, unde are loc separarea. Nu ar trebui introduse restricții suplimentare în situația în care 
normele ar trebui simplificate.

Amendamentul 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 

1. În sensul prezentului articol, 
dimensiunea ochiului de plasă al unei 
unelte tractate înseamnă dimensiunea 
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dimensiunea ochiului de plasă al sacului
de traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

ochiului de plasă al oricărui sac de traul 
sau prelungire aflate la bordul unei nave 
de pescuit și atașate sau atașabile la orice 
traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei sau 
dispozitivelor de separare pentru pești și 
broaște țestoase.

Or. en

Justificare

Este mai eficientă definirea dimensiunii ochiului de plasă decât interdicția fabricării sale. Ar 
trebui permise inovațiile pentru îmbunătățirea selectivității.

Amendamentul 427
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 
dimensiunea ochiului de plasă al sacului de 
traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 
dimensiunea ochiului de plasă al sacului de 
traul. Partea anterioară a paragatului 
poate fi construită cu plase cu ochiuri mai 
mari. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

Or. es

Justificare

Nu influențează reținerea peștelui care ajunge în sacul de traul al paragatului și reduce 
prețul de fabricare al acestuia.

Amendamentul 428
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 
dimensiunea ochiului de plasă al sacului de 
traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

1. Nicio parte a uneltelor tractate nu 
trebuie construită cu o dimensiune a 
ochiului de plasă mai mică decât 
dimensiunea ochiului de plasă al sacului de 
traul. Partea anterioară a paragatului 
poate fi construită cu plase cu ochiuri mai 
mari. Prezenta dispoziție nu se aplică în 
cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor 
senzori de monitorizare a uneltei.

Or. es

Justificare

Nu influențează reținerea peștelui care ajunge în sacul de traul al paragatului și reduce 
prețul de fabricare al acestuia.

Amendamentul 429
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Este interzisă utilizarea și 
deținerea la bord a unor unelte de tractare 
echipate cu sistemul cunoscut drept 
„echipament cu bile” și cu altele similare, 
înțelegând prin acestea uneltele care 
conțin un dispozitiv aflat în partea 
inferioară a plasei alcătuit din discuri, 
cilindri sau sfere sub formă de roți, 
concepute pentru a fi utilizate la adâncimi 
stâncoase și în zone cu recifuri, sau orice 
alt mecanism adăugat la frânghia 
inferioară sau la frânghia greutăților care 
să permită utilizarea sa la adâncimi 
stâncoase.

Or. es
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Justificare

Se încearcă să se evite o creștere a efortului de pescuit exercitat prin tractare asupra 
speciilor care sunt ținta altor modalități de pescuit, pe lângă efectele negative asupra 
anumitor tipuri de suprafețe de pe fundul mării.

Amendamentul 430
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Este interzisă utilizarea și 
deținerea la bord a unor unelte de tractare 
echipate cu sistemul cunoscut drept 
„echipament cu bile” și cu altele similare, 
înțelegând prin acestea uneltele care 
conțin un dispozitiv aflat în partea 
inferioară a plasei alcătuit din discuri, 
cilindri sau sfere sub formă de roți, 
concepute pentru a fi utilizate la adâncimi 
stâncoase și în zone cu recifuri, sau orice 
alt mecanism adăugat la frânghia 
inferioară sau la frânghia greutăților care 
să permită utilizarea sa la adâncimi 
stâncoase.

Or. es

Justificare

Se încearcă să se evite o creștere a efortului de a pescui exercitat prin tractare asupra 
speciilor care sunt ținta altor modalități de pescuit, pe lângă efectele negative asupra 
anumitor tipuri de suprafețe de pe fundul mării.

Amendamentul 431
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Este interzisă deținerea sau 
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utilizarea de unelte de tractare pelagice, 
de mare deschidere sau semipelagice, 
precum și orice accesorizare sau 
modificare a acestei unelte de pescuit 
pentru capturarea speciilor pelagice și de 
adâncime.

Or. es

Justificare

Se încearcă să se evite o creștere a efortului de a pescui exercitat prin tractare asupra 
speciilor care sunt ținta altor modalități de pescuit, pe lângă efectele negative asupra 
anumitor tipuri de suprafețe de pe fundul mării.

Amendamentul 432
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Este interzisă deținerea sau 
utilizarea de unelte de tractare pelagice, 
de mare deschidere sau semipelagice, 
precum și orice accesorizare sau 
modificare a acestei unelte de pescuit 
pentru capturarea speciilor pelagice și de 
adâncime.

Or. es

Justificare

Se încearcă să se evite o creștere a efortului de a pescui exercitat prin tractare asupra 
speciilor care sunt ținta altor modalități de pescuit, pe lângă efectele negative asupra 
anumitor tipuri de suprafețe de pe fundul mării.

Amendamentul 433
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 c (nou)



PE603.068v01-00 104/179 AM\1123870RO.docxx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Se va stabili o listă a speciilor 
autorizate pentru a fi pescuite cu traule de 
fund, utilizând cea mai bună expertiză 
științifică disponibilă.

Or. es

Justificare

Stabilirea limitelor maxime ale capturii în procente sau în kilograme, sau chiar a unei 
interdicții de pescuit pentru anumite specii ar putea fi un instrument util pentru a evita 
pescuitul direcționat asupra anumitor specii care nu ar trebui să facă obiectul traulelor de 
fund.

Amendamentul 434
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Se va stabili o listă a speciilor 
autorizate pentru a fi pescuite cu traule de 
fund, utilizând cea mai bună expertiză 
științifică disponibilă.

Or. es

Justificare

Stabilirea limitelor maxime ale capturii în procente sau în kilograme, sau chiar a unei 
interdicții de pescuit pentru anumite specii ar putea fi un instrument util pentru a evita 
pescuitul direcționat asupra anumitor specii care nu ar trebui să facă obiectul traulelor de 
fund.

Amendamentul 435
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3d. Se va stabili un sistem de balizaj 
inechivoc și nefalsificabil pentru uneltele 
de pescuit fixe din apele de pe teritoriul 
Uniunii în care se poate pescui.

Or. es

Justificare

Utilizarea unui sistem de balizaj inechivoc și nefalsificabil permite un control mai bun al 
măsurilor tehnice asociate cu diferite tipuri de pescuit, reducând concurența neloială din 
cauza braconajului sau a pescuitului ilegal și îmbunătățind performanțele socioeconomice 
ale pescuitului.

Amendamentul 436
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Se va stabili un sistem de balizaj 
inechivoc și nefalsificabil pentru uneltele 
de pescuit fixe din apele de pe teritoriul 
Uniunii în care se poate pescui.

Or. es

Justificare

Utilizarea unui sistem de balizaj inechivoc și nefalsificabil permite un control mai bun al 
măsurilor tehnice asociate cu diferite tipuri de pescuit, reducând concurența neloială din 
cauza braconajului sau a pescuitului ilegal și îmbunătățind performanțele socioeconomice 
ale pescuitului.

Amendamentul 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care stabilesc norme 

eliminat
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detaliate privind descrierea sacului de 
traul și a dispozitivelor menționate la 
alineatul (3). Respectivele acte de punere 
în aplicare se bazează pe cele mai bune 
avize științifice și tehnice disponibile și 
pot defini:

– restricții privind grosimea firului;

– restricții privind circumferința sacilor 
de traul;

– restricții privind utilizarea materialelor 
pentru plase;

– structura și montarea sacilor de traul;

– dispozitive permise pentru a reduce 
uzura; și

– dispozitive permise pentru a limita 
pierderea capturilor.

Or. en

Justificare

Aceste detalii ar trebui stabilite la nivel regional, acolo unde pot fi adaptate la 
caracteristicile activităților de pescuit și ale bazinelor maritime.

Amendamentul 438
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care stabilesc norme 
detaliate privind descrierea sacului de traul 
și a dispozitivelor menționate la alineatul 
(3). Respectivele acte de punere în aplicare 
se bazează pe cele mai bune avize 
științifice și tehnice disponibile și pot 
defini:

4. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care stabilesc norme 
detaliate privind descrierea sacului de traul 
și a dispozitivelor menționate la alineatul 
(3). Respectivele acte de punere în aplicare 
se bazează pe avizul comitetelor 
consultative regionale și pe cele mai bune 
avize științifice și tehnice disponibile și pot 
defini:

Or. it
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Amendamentul 439
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Este interzisă utilizarea setcilor în 
derivă pentru pescuitul speciilor 
enumerate în anexa III.

2. Este interzisă utilizarea setcilor în 
derivă pentru pescuitul de pește-spadă și 
ton roșu.

Or. it

Amendamentul 440
Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida dispozițiilor de la 
alineatul (1), este interzisă deținerea la 
bord sau utilizarea oricărei setci în derivă 
în Marea Baltică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la articolul 10 alineatul (3) din 
prezentul regulament, autoritățile 
naționale sau regionale pot acorda 
derogări de la această interdicție pentru 
activitățile de pescuit artizanal de pe 
coastă, în limita unei zone de patru mile 
marine măsurate de la liniile de bază.
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Or. en

Justificare

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Amendamentul 442
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Este interzisă utilizarea setcilor fixe 
de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor 
cu sirec pentru capturarea următoarelor 
specii:

4. Este interzisă utilizarea setcilor fixe 
de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor 
cu sirec pentru capturarea voluntară a
următoarelor specii:

Or. fr

Justificare

Anumite specii de rechini pot fi capturate în mod accidental. O interdicție strictă de capturare 
ar putea fi, așadar, problematică.

Amendamentul 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– rechini care aparțin următoarelor 
specii sau familii Hexanchus griseus; 
Cetorhinus maximus; toate speciile de 
Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 
Isuridae; Lamnidae.

eliminat
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Or. en

Justificare

Această dispoziție este prevăzută în mod special pentru Marea Mediterană. Nu ar trebui 
generalizată pentru alte bazine maritime.

Amendamentul 444
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- rechini care aparțin următoarelor 
specii sau familii Hexanchus griseus; 
Cetorhinus maximus; toate speciile de 
Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 
Isuridae; Lamnidae.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 445
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
600 de metri.

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
600 de metri, cu excepția cazului în care 
statele membre demonstrează prin studii 
științifice realizate în consultare cu 
CSTEP sau prin aplicarea unui 
management specific, profitând de 
regionalizare, care ar putea să aibă ca 
rezultat reducerea numărului de nave 
care operează în zonă, reducerea lunilor 
de efort etc. sau prin planuri multianuale, 
că activitățile de pescuit respective 
generează un nivel foarte scăzut de 
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capturi accidentale de rechin sau de 
capturi aruncate înapoi în mare.

Or. es

Amendamentul 446
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
600 de metri.

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
600 de metri. Interdicția este parte a unei 
cerințe internaționale și, ca atare, se 
aplică și Mării Mediterane.

Or. en

Justificare

Până în prezent, această măsură a fost avută în vedere doar pentru Marea Nordului (de 
exemplu în Regulamentul (CE) nr. 850/98).

Amendamentul 447
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
600 de metri.

5. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în orice poziție în care 
adâncimea cartografiată este mai mare de 
800 de metri.

Or. fr
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Justificare

Această dispoziție trebuie aliniată la cele din regulamentul privind pescuitul la mare 
adâncime.

Amendamentul 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (5):

– între 200 și 600 metri adâncime se 
aplică dispozițiile specifice prevăzute în 
anexe;

– utilizarea setcilor fixe de fund, a 
plaselor de încurcare și a setcilor cu sirec 
în orice poziție în care adâncimea 
cartografiată este mai mare de 200 de 
metri este permisă în zona de pescuit 
definită la articolul 5 litera (e).

Or. en

Justificare

Ar trebui evitate posibilele contradicții între alineatul (5) din prezentul articol și anexe. În 
privința ultimei liniuțe, aceasta este o prevedere care în prezent este aplicabilă în Marea 
Mediterană și, prin urmare, ar trebui menținută.

Amendamentul 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Este interzisă utilizarea oricăror 
setci fixe de fund, plase de încurcare și 
setci cu sirec în zonele desemnate în 
conformitate cu Directivele 92/43/CEE, 
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2009/147/CE și 2008/56/CE, atunci când 
utilizarea acestora are efecte negative 
asupra stării de conservare a speciilor și a 
habitatelor sensibile.

Or. en

Justificare

Plasele fixe sunt recunoscute ca fiind o amenințare la adresa multor specii de mamifere și 
păsări marine. Este esențială realizarea obiectivelor de conservare în zonele desemnate.

Amendamentul 450
Ruža Tomašić

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În activitățile de pescuit 
tradiționale cu unelte de pescuit pasive 
este permisă numai utilizarea setcilor fixe 
de fund, a căror lungime totală este de cel 
mult 200 de metri pentru fiecare navă.

Or. hr

Amendamentul 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În activitățile de pescuit 
tradiționale este permisă numai utilizarea 
setcilor fixe de fund a căror lungime 
totală este de cel mult 200 de metri pentru 
fiecare navă.

Or. en
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Amendamentul 452
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când sunt capturate 
accidental, speciile menționate la 
alineatele (1) și (2) trebuie să fie eliberate 
imediat înapoi în mare, nevătămate.

3. Speciile menționate la alineatele (1) 
și (2) sunt eliberate imediat înapoi în mare, 
nevătămate. În vederea monitorizării și în 
conformitate cu articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu 
Decizia de punere în aplicare (UE) 
2016/1251 a Comisiei, toate aceste capturi 
sunt înregistrate.

Or. en

Amendamentul 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când sunt capturate 
accidental, speciile menționate la alineatele 
(1) și (2) trebuie să fie eliberate imediat 
înapoi în mare, nevătămate.

3. Atunci când sunt capturate 
accidental, speciile menționate la alineatele 
(1) și (2) sunt să fie eliberate imediat 
înapoi în mare, nevătămate. Aceste capturi 
sunt înregistrate în conformitate cu 
articolul 25 din Regulamentul (UE) 
1380/2013.

Or. en

Amendamentul 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. În cazul în cele mai bune avize 
științifice disponibile indică faptul că este 
necesară o modificare a listei din anexa I, 
prin adăugarea de noi specii care necesită 
protecție, Comisia are competența de a 
adopta modificările respective prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 32.

4. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile indică faptul că este 
necesară o modificare a listei din anexa I, 
Comisia are competența de a adopta 
modificările respective prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 32.

Or. en

Justificare

AM 37 din partea ENVI.

Amendamentul 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în cele mai bune avize 
științifice disponibile indică faptul că este 
necesară o modificare a listei din anexa I, 
prin adăugarea de noi specii care necesită 
protecție, Comisia are competența de a 
adopta modificările respective prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolul 32.

4. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile indică faptul că este 
necesară o modificare a listei din anexa I, 
Comisia are competența de a adopta 
modificările respective prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 32.

Or. en

Amendamentul 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au ca 
scop atingerea obiectivului stabilit la 

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au ca 
scop atingerea obiectivelor stabilite la 
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articolul 4 alineatul (1) litera (b). articolul 4.

Or. en

Amendamentul 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au ca 
scop atingerea obiectivului stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b).

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au ca 
scop atingerea obiectivului stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d).

Or. en

Justificare

Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) trebuie să respecte noile obiective suplimentare 
adăugate la articolul 4.

Amendamentul 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturi accidentale de mamifere marine, 
păsări marine și reptile marine

Capturile accidentale de specii sensibile

Or. en

Amendamentul 459
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când sunt capturate 
accidental, exemplarele din speciile 
menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 
imediat, nevătămate.

2. Atunci când sunt capturate 
accidental, exemplarele din speciile 
menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 
imediat, nevătămate. În acest sens, în 
vederea îmbunătățirii datelor și a 
facilitării studiilor științifice, capturile 
trebuie să fie înregistrate într-o măsură 
suficientă.

Or. de

Amendamentul 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când sunt capturate 
accidental, exemplarele din speciile 
menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 
imediat, nevătămate.

2. Atunci când sunt capturate 
accidental, exemplarele din speciile 
menționate la alineatul (1) sunt eliberate 
imediat, nevătămate, precum și 
înregistrate în conformitate cu Decizia de 
punere în aplicare (UE) 2016/1251 a 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 461
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când sunt capturate 
accidental, exemplarele din speciile 
menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 
imediat, nevătămate.

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. nl
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Amendamentul 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare din speciile 
marine menționate la alineatul (1) care au 
fost capturate accidental este autorizată în 
măsura în care activitatea respectivă este 
necesară pentru a asigura asistența pentru 
recuperarea animalelor și cu condiția ca 
autoritățile naționale competente să fi fost
informate în mod corespunzător în 
prealabil.

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare vii din speciile 
de păsări și reptile marine menționate la 
alineatul (1) care au fost capturate 
accidental este autorizată în măsura în care 
activitatea respectivă este necesară pentru a 
asigura asistența pentru recuperarea 
animalelor individuale. Păstrarea la bord, 
transbordarea sau debarcarea sunt 
autorizate în cazul speciilor marine 
moarte care pot fi folosite, prin urmare, în 
scopuri științifice. Autoritățile naționale 
competente sunt informate în mod 
corespunzător, cu ajutorul unei 
documentații detaliate și exacte.

Or. en

Justificare

În plus, pescarii colaborează adesea cu oamenii de știință pentru a le furniza exemplare 
moarte. Aceasta reprezintă o contribuție importantă a pescarilor pentru a îmbunătăți 
cunoștințele cu privire la speciile respective. Autoritățile naționale ar trebui informate.

Amendamentul 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare din speciile 
marine menționate la alineatul (1) care au 
fost capturate accidental este autorizată în 

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare vii din speciile 
menționate la alineatul (1) care au fost 
capturate accidental este autorizată în 
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măsura în care activitatea respectivă este 
necesară pentru a asigura asistența pentru 
recuperarea animalelor și cu condiția ca 
autoritățile naționale competente să fi fost 
informate în mod corespunzător în 
prealabil.

măsura în care activitatea respectivă este 
necesară pentru a asigura asistența pentru 
recuperarea animalelor individuale. 
Păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea este autorizată în cazul în care 
exemplarul este mort și poate fi folosit în 
scopuri științifice, cu condiția ca 
autoritățile naționale competente să fi fost 
informate în mod corespunzător în 
prealabil.

Or. en

Amendamentul 464
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare din speciile 
marine menționate la alineatul (1) care au 
fost capturate accidental este autorizată în 
măsura în care activitatea respectivă este 
necesară pentru a asigura asistența pentru 
recuperarea animalelor și cu condiția ca 
autoritățile naționale competente să fi fost 
informate în mod corespunzător în 
prealabil.

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
păstrarea la bord, transbordarea sau 
debarcarea unor exemplare din speciile 
marine menționate la alineatul (1) care au 
fost capturate accidental este permisă în 
măsura în care activitatea respectivă este 
necesară pentru a asigura asistența pentru 
recuperarea animalelor sau în scopul 
cercetării științific și cu condiția ca 
autoritățile naționale competente să fi fost 
informate în mod corespunzător în 
prealabil.

Or. nl

Amendamentul 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pe baza celor mai bune avize 4. Pe baza celor mai bune avize 



AM\1123870RO.docxx 119/179 PE603.068v01-00

RO

științifice disponibile, un stat membru 
poate institui, pentru navele aflate sub 
pavilionul său, măsuri de atenuare sau 
restricții cu privire la utilizarea anumitor 
unelte, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 19 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc 
la minimum și, dacă este posibil, elimină 
capturile din speciile menționate la 
alineatul (1) și trebuie să fie compatibile cu 
obiectivele stabilite la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel 
puțin la fel de severe ca măsurile tehnice 
aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

științifice disponibile, un stat membru 
poate institui, pentru navele aflate sub 
pavilionul său, măsuri de atenuare sau 
restricții cu privire la utilizarea anumitor 
unelte, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 19 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc 
la minimum și, dacă este posibil, elimină 
capturile din speciile menționate la 
alineatul (1) sau din alte specii capturate 
accidental și trebuie să fie compatibile cu 
obiectivele stabilite la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel 
puțin la fel de severe ca măsurile tehnice 
aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au drept 
scop atingerea obiectivului stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) litera (b).

5. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (4) din prezentul articol au drept 
scop atingerea obiectivelor stabilite la 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre monitoritzează 
eficacitatea măsurilor adoptate în temeiul 
acestui articol privind reducerea la 
minimum a capturilor accidentale și 



PE603.068v01-00 120/179 AM\1123870RO.docxx

RO

raportează anual Comisiei progresul 
înregistrat.

Or. en

Amendamentul 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se interzice utilizarea uneltelor de 
pescuit prevăzute în anexa II în zonele 
relevante prevăzute în anexa respectivă.

1. Se interzice utilizarea uneltelor de 
pescuit prevăzute în anexa II în zonele 
relevante prevăzute în anexa respectivă. 
Statele membre efectuează o evaluare 
corespunzătoare în cazul utilizării 
uneltelor de pescuit în ariile speciale de 
conservare reglementate prin Directiva 
92/43/CEE și în ariile de protecție 
specială reglementate prin Directiva 
2009/147/CE.

Or. en

Justificare

Potrivit Curții de Justiție a Uniunii Europene (Cauza C-127/02), activitățile de pescuit în 
cadrul siturilor Natura 2000 trebuie supuse unei evaluări corespunzătoare.

Amendamentul 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Perturbarea, deteriorarea sau 
distrugerea deliberată a habitatelor 
sensibile și a ariilor de reproducere sau de 
odihnă a speciilor sensibile este interzisă.

Or. en



AM\1123870RO.docxx 121/179 PE603.068v01-00

RO

Justificare

Pentru o formulare consecventă cu regimul de protecție a habitatelor sensibile.

Amendamentul 470
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare a listei zonelor din anexa II, 
inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia 
are competența de a adopta astfel de 
modificări prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
La adoptarea unor astfel de modificări, 
Comisia acordă o atenție deosebită 
atenuării efectelor negative ale deplasării 
activității de pescuit către alte zone 
sensibile.

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare urgentă a listei zonelor din 
anexa II, Comisia are competența de a 
adopta astfel de modificări prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 11 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013. Atunci când prezintă o 
propunere cu astfel de modificări, Comisia 
include în propunere un act delegat cu o 
hartă completă a zonei vulnerabile și
Comisia acordă o atenție deosebită 
atenuării efectelor negative de mediu, 
sociale și economice ale deplasării 
activității de pescuit către alte zone 
sensibile.

Or. es

Amendamentul 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare a listei zonelor din anexa II, 
inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia 
are competența de a adopta astfel de 
modificări prin intermediul unor acte 

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare a listei zonelor din anexa II, 
inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia 
are competența de a adopta astfel de 
modificări prin intermediul unor acte 
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delegate, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
La adoptarea unor astfel de modificări, 
Comisia acordă o atenție deosebită 
atenuării efectelor negative ale deplasării 
activității de pescuit către alte zone 
sensibile.

delegate, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
La adoptarea unor astfel de modificări, 
Comisia furnizează o cartografiere 
completă a zonelor vulnerabile și acordă o 
atenție deosebită atenuării efectelor socio-
economice și ecologice negative ale 
deplasării activității de pescuit către alte 
zone sensibile.

Or. en

Amendamentul 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare a listei zonelor din anexa II, 
inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia 
are competența de a adopta astfel de 
modificări prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
La adoptarea unor astfel de modificări, 
Comisia acordă o atenție deosebită 
atenuării efectelor negative ale deplasării 
activității de pescuit către alte zone 
sensibile.

2. În cazul în care cele mai bune avize 
științifice disponibile recomandă o 
modificare a listei zonelor din anexa II, 
inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia 
are competența de a adopta astfel de 
modificări prin intermediul unor acte 
delegate, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și 
(3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
La adoptarea unor astfel de modificări, 
Comisia acordă o atenție deosebită 
atenuării efectelor sociale și de mediu
negative ale deplasării activității de pescuit 
către alte zone sensibile.

Or. en

Justificare

Este esențială realizarea de către Comisie a unei cartografieri complete a tuturor 
ecosistemelor marine vulnerabile, pentru a ști exact ce este protejat și în ce scop. În plus, 
pentru a asigura pe deplin durabilitatea, este importantă nu doar atenuarea efectelor de 
mediu, ci și a efectelor socioeconomice ale oricărei potențiale închideri a zonelor de pescuit.
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Amendamentul 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care astfel de habitate se 
găsesc în ape aflate sub suveranitatea sau 
jurisdicția unui stat membru, statul 
membru în cauză are competența de a 
stabili zone închise sau alte măsuri de 
conservare pentru a proteja habitatele
respective, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de 
severe ca măsurile prevăzute în dreptul 
Uniunii.

3. În cazul în care habitatele sensibile
se găsesc în ape aflate sub suveranitatea 
sau jurisdicția unui stat membru, statul 
membru în cauză are competența de a 
stabili zone închise sau alte măsuri de 
conservare pentru a proteja habitatele 
sensibile respective, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel 
de măsuri trebuie să fie compatibile cu 
obiectivele prevăzute la articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel 
puțin la fel de severe ca măsurile prevăzute 
în dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Ar trebui inclus aici calificativul „sensibile” în scopuri de claritate și consecvență.

Amendamentul 474
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care astfel de habitate se 
găsesc în ape aflate sub suveranitatea sau 
jurisdicția unui stat membru, statul 
membru în cauză are competența de a 
stabili zone închise sau alte măsuri de 
conservare pentru a proteja habitatele 
respective, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolul 2 din Regulamentul 

3. În cazul în care zonele din anexa II
se găsesc în ape aflate sub suveranitatea 
sau jurisdicția unui stat membru, statul 
membru în cauză are competența de a 
stabili zone închise sau alte măsuri de 
conservare pentru a proteja habitatele 
respective, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolul 2 din Regulamentul 



PE603.068v01-00 124/179 AM\1123870RO.docxx

RO

(UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de 
severe ca măsurile prevăzute în dreptul 
Uniunii.

(UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de 
severe ca măsurile prevăzute în dreptul 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatelor (2) și (3) din prezentul articol au 
ca scop atingerea obiectivului stabilit la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c).

4. Măsurile adoptate în temeiul 
alineatelor (2) și (3) din prezentul articol au 
ca scop atingerea obiectivelor stabilite la 
articolul 4.

Or. en

Amendamentul 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre adoptă măsuri de 
protejare a zonelor în care ecosisteme 
marine vulnerabile, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al 
Consiliului, există sau este probabil să 
existe în viitor în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția acestora și 
închid zonele respective pentru activități 
de pescuit de fund, cu excepția cazului în 
care cele mai bune avize științifice 
disponibile arată că astfel de activități nu 
au efecte negative semnificative asupra 
ecosistemelor în cauză. Astfel de măsuri 
respectă rezoluțiile adoptate de Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite, 
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în special Rezoluțiile 61/105 și 64/72 și, în 
ceea ce privește nivelul de protecție 
acordat ecosistemelor marine vulnerabile 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
734/2008, sunt cel puțin echivalente cu 
acestea.

Or. en

Justificare

Asigură transpunerea acordurilor internaționale privind ecosistemele marine vulnerabile 
(EMV), extinzând normele de protejare a EMV de la zonele din afara jurisdicțiilor naționale 
din Regulamentului (CE) nr. 734/2008 la apele UE, în cazul cărora există în prezent o 
lacună. Oferă standarde minime aplicabile în Marea Mediterană și în Oceanul Atlantic în 
zonele din afara jurisdicțiilor naționale și asigură coerență cu angajamentele internaționale.

Amendamentul 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) de a interzice comercializarea 
pentru consumul uman al puietului de 
specii marine în conformitate cu articolul 
2 alineatul (5) litera (b) și articolul 15 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

Or. en

Justificare

Ca urmare a intrării în vigoare a obligației de debarcare, trebuie prevenită apariția unei 
piețe pentru puietul de specii marine.

Amendamentul 478
José Blanco López

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

4. Produsele pescărești importate și 
destinate consumului uman care au fost 
capturate în ape din afara Uniunii în 
zonele, subzonele și diviziunile menționate 
la articolul 5 trebuie să respecte 
dimensiunile minime în scopul 
conservării prevăzute în anexele la 
prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Obiectivul este de a preveni importul de exemplare cu o mărime mai mică decât mărimea de 
referință pentru conservare. Deși importul de astfel de produse este legal, el poate avea un 
efect nedorit asupra pieței sau poate facilita schimburile comerciale frauduloase cu aceste 
specii.

Amendamentul 479
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a

4. Produsele pescărești importate și 
destinate consumului uman care au fost 
capturate în ape din afara Uniunii în 
zonele, subzonele și diviziunile menționate 
la articolul 5 trebuie să respecte 
dimensiunile minime în scopul 
conservării prevăzute în anexele la 
prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Obiectivul este de a preveni importul de exemplare cu o mărime mai mică decât mărimea de 
referință pentru conservare. Deși importul de astfel de produse este legal, el poate avea un 
efect nedorit asupra pieței sau poate facilita schimburile comerciale frauduloase cu aceste 
specii.
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Amendamentul 480
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie măsuri de 
facilitare a depozitării sau a găsirii unor 
piețe de desfacere pentru capturile sub 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare debarcate în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Măsurile respective 
pot să includă sprijin pentru investiții în 
construcția și adaptarea locurilor de 
debarcare și a adăposturilor sau sprijin 
pentru investiții pentru a adăuga valoare 
produselor piscicole.

Statele membre instituie măsuri 
corespunzătoare de facilitare a depozitării 
sau a găsirii unor piețe de desfacere pentru 
capturile sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare debarcate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Măsurile respective includ sprijin pentru 
investiții în construcția și adaptarea 
locurilor de debarcare și a adăposturilor, 
precum și sprijin pentru investiții pentru a 
adăuga valoare produselor piscicole.

Or. en

Justificare

Formularea inițială creează o lacună legislativă care le permite statelor membre să nu 
acorde sprijin. FEPAM poate sprijini finanțarea acestor măsuri.

Amendamentul 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Practicile de respingere selectivă și 
de aruncare a peștelui înainte de ridicarea 
plasei sunt interzise.

1. Practicile de respingere selectivă a 
peștelui înainte de ridicarea plasei sunt 
interzise.

Or. en

Amendamentul 482
Rosa D'Amato
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică pentru 
capturile de specii care sunt scutite de la 
aplicarea obligației de debarcare în 
temeiul articolului 15 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

eliminat

Or. en

Justificare

Aruncarea este o practică frecventă în pescuitul cu plasă-pungă de specii pelagice mici: 
atunci când văd că dimensiunea medie a capturii este sub dimensiunea minimă de debarcare, 
pescarii deschid plasa și eliberează peștii vii. Se folosește pentru a evita prinderea peștilor de 
dimensiuni prea mici. Interzicerea acestei practici este dăunătoare pentru conservarea 
resurselor de specii pelagice mici și pentru protejarea specimenelor de dimensiuni foarte 
mici. Întrucât avizele științifice confirmă rate ridicate de supraviețuire, aruncarea ar putea 
reprezenta un instrument util pentru reducerea capturilor aruncate înapoi în mare, pentru a 
estima volumul capturii, dimensiunea peștilor și calitatea acestora.

Amendamentul 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică pentru 
capturile de specii care sunt scutite de la 
aplicarea obligației de debarcare în temeiul 
articolului 15 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

2. Alineatul (1) nu se aplică 
activităților de pescuit desfășurate în 
Marea Mediterană și nici pentru capturile 
de specii care sunt scutite de la aplicarea 
obligației de debarcare în temeiul 
articolului 15 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. it

Justificare

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
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presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Amendamentul 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alineatul (1) nu se aplică pentru 
capturile de specii care sunt scutite de la 
aplicarea obligației de debarcare în temeiul 
articolului 15 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

2. Practica aruncării este permisă 
exclusiv pentru capturile de specii care 
sunt scutite de la aplicarea obligației de 
debarcare în temeiul articolului 15 alineatul 
(4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Amendamentul 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specii care nu fac obiectul unor limite de 
captură

Capturile de specii nedorite care nu fac 
obiectul unor limite de captură

Or. en

Amendamentul 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Specii care nu fac obiectul unor limite de 
captură

Capturile de specii nedorite care nu fac 
obiectul unor limite de captură

Or. en

Justificare

Este important ca titlul să fie aliniat la conținutul articolului.

Amendamentul 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot desfășura
proiecte-pilot, cu scopul de a explora 
metode pentru evitarea, reducerea la 
minimum și eliminarea capturilor nedorite 
de specii care nu fac obiectul unor limite 
de captură. Aceste proiecte-pilot iau în 
considerare opiniile consiliilor consultative 
competente și se bazează pe cele mai bune 
avize științifice disponibile.

1. Statele membre ar trebui să 
desfășoare proiecte-pilot, cu scopul de a 
explora metode pentru evitarea, reducerea 
la minimum și eliminarea capturilor 
nedorite de specii care nu fac obiectul unor 
limite de captură. Aceste proiecte-pilot iau 
în considerare opiniile consiliilor 
consultative competente și se bazează pe 
cele mai bune avize științifice disponibile.

Or. en

Amendamentul 488
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care rezultatele studiilor-
pilot sau alte avize științifice indică un 
volum semnificativ al capturilor nedorite 
de specii care nu fac obiectul unor limite 
de captură, statele membre pot stabili 
măsuri tehnice pentru limitarea acestor 
capturi nedorite, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste 

2. În cazul în care rezultatele studiilor-
pilot sau alte avize științifice indică un 
volum semnificativ al capturilor nedorite 
de specii care nu fac obiectul unor limite 
de captură, statele membre pot stabili 
măsuri tehnice pentru limitarea acestor 
capturi nedorite, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 19 din 
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măsuri tehnice se aplică numai navelor de 
pescuit care arborează pavilionul statului 
membru respectiv.

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. fr

Justificare

În contextul insecurității juridice legate de negocierile privind Brexitul și de acordurile de 
pescuit care vor decurge din acestea, trebuie să rămânem în cadrul comunitar.

Amendamentul 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care rezultatele studiilor-
pilot sau alte avize științifice indică un 
volum semnificativ al capturilor nedorite 
de specii care nu fac obiectul unor limite 
de captură, statele membre pot stabili
măsuri tehnice pentru limitarea acestor 
capturi nedorite, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste 
măsuri tehnice se aplică numai navelor de 
pescuit care arborează pavilionul statului 
membru respectiv.

2. În cazul în care rezultatele studiilor-
pilot sau alte avize științifice indică un 
volum semnificativ al capturilor nedorite 
de specii care nu fac obiectul unor limite 
de captură, statele membre ar trebui să 
stabilească măsuri tehnice pentru evitarea 
sau, pe cât posibil, pentru limitarea acestor 
capturi nedorite, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 19 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau la 
articolele 18 și 19 din prezentul 
regulament. Aceste măsuri tehnice se 
aplică numai navelor de pescuit care 
arborează pavilionul statului membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Dacă alte state membre doresc să 
instituie măsuri tehnice similare, o 
recomandare comună poate fi prezentată 
în conformitate cu articolul 19.

Or. en

Amendamentul 491
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Derogarea de la obligația de debarcare

1. Prin derogare de la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, navele 
de pescuit care participă voluntar la un 
sistem de documentare integrală a 
capturilor și a capturilor aruncate înapoi 
în mare nu au obligația de debarcare a 
capturilor necomercializabile, cu condiția 
ca acestea să fie înregistrate și deduse din 
cote, dacă este cazul.

2. Sistemele de documentare integrală 
menționate la alineatul (1) trebuie să 
permită înregistrarea în totalitate a 
datelor privind activitățile de pescuit, 
inclusiv a capturilor și a capturilor 
aruncate înapoi în mare.

3. Sistemele de documentare integrală 
menționate la alineatul (1) pot fi instituite 
de un stat membru cu aprobarea Comisiei 
sau printr-un act al Uniunii. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 32 în 
ceea ce privește:

- instituirea sau aprobarea acestor sisteme 
de documentare integrală;

- datele care trebuie înregistrate și 
specificațiile acestor sisteme, cu 
respectarea alineatului (2).
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Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează derogarea de la obligația de debarcare pentru navele care 
participă la un sistem de documentare integrală a capturilor (a se vedea definiția termenului 
„documentare integrală”). Capturile necomercializabile aruncate înapoi în mare în baza 
acestei derogări vor trebui înregistrate și deduse din cote.

Amendamentul 492
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a

Documentarea

În conformitate cu articolul 49 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 
(capitolul IV - Controlul măsurilor 
tehnice), statele membre pot introduce 
măsuri de monitorizare electronică pentru 
a documenta capturile, aruncarea 
acestora înapoi în mare și activitățile de 
pescuit.

Or. de

Justificare

În cazul în care statele membre stabilesc că există încălcări sistematice ale interdicției 
privind aruncarea înapoi în mare a capturilor sau ale măsurilor tehnice care se aplică 
capturilor și debarcărilor ori utilizării uneltelor, acestea pot introduce mijloace electronice 
pentru a documenta capturile și pentru a colecta date despre acestea.

Amendamentul 493
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 17b

Marja de toleranță în jurnalul de pescuit

Prin derogare de la articolul 14 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
pentru capturile care sunt debarcate 
nesortate, marja de toleranță permisă în 
estimările înregistrate în jurnalul de 
pescuit cu privire la cantitățile în 
kilograme de pește păstrate la bord este de 
10 % din cantitatea totală păstrată la 
bord. Marja de toleranță se aplică 
estimărilor în funcție de specie și estimării 
cantității totale păstrate la bord.

Or. fr

Amendamentul 494
Alain Cadec

Propunere de regulament
Capitolul 2 – secțiunea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 5a - ADAPTAREA 
NAVELOR DE PESCUIT

Articolul 17a – Adaptarea tonajului

În ceea ce privește navele de pescuit noi și 
navele existente, creșterea tonajului navei 
în scopul îmbunătățirii securității la bord, 
a condițiilor de lucru, a igienei și a 
calității produselor, precum și creșterea 
tonajului navei în scopul stocării 
capturilor nedorite care fac obiectul 
obligației de debarcare în conformitate cu 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 sunt autorizate, cu condiția 
ca acestea să nu ducă la o creștere a 
capacității de capturare a navei. Volumele 
corespunzătoare nu sunt luate în calcul la 
evaluarea capacității de pescuit în raport 
cu plafoanele stabilite în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și nici 
în bilanțurile intrărilor în flotă și ale 
ieșirilor din flotă menționate la articolul 
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23 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. fr

Justificare

Trebuie autorizată o creștere a tonajului navelor atunci când volumele suplimentare 
corespund nevoii de stocare a capturilor nedorite care trebuie debarcate pe viitor, precum și 
nevoii de securitate și de confort a echipajelor.

Amendamentul 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în anexa XI, pentru regiunile 
ultraperiferice.

(g) în anexa XI, pentru apele Uniunii 
din Oceanul Indian și din Oceanul 
Atlantic de Vest.

Or. es

Amendamentul 496
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta, împreună sau individual,
recomandări comune care definesc măsuri 
tehnice adecvate la nivel regional care se 
abat de la măsurile prevăzute la alineatul 
(1). Cu titlu exemplificativ și neexhaustiv, 
toate organismele profesionale de comun 
acord, organizațiile de producători din 
domeniul pescuitului și acvaculturii care 
își desfășoară activitatea în teritoriu și 
care sunt recunoscute de Minister, 
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organismele consultative supranaționale.

Or. it

Amendamentul 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1). Comisia publică 
aceste recomandări comune imediat după 
prezentarea lor de către statele membre, 
precum și orice evaluare științifică 
realizată pentru a asigura conformitatea 
acestora cu dispozițiile de la articolul 18 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

Or. en

Justificare

Este necesară mai multă transparență în toate etapele procedurii de regionalizare.

Amendamentul 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
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definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).
Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 18 alineatele (1) și (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1380/2013, 
Comisia poate adopta astfel de acte 
delegate și în absența unei recomandări 
comune menționate la alineatele 
respective.

Or. en

Amendamentul 499
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, în strânsă cooperare 
cu consiliile consultative relevante, statele 
membre pot prezenta recomandări comune 
care definesc măsuri tehnice adecvate la 
nivel regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Introduce dispoziția de consolidare a rolului consiliilor consultative în elaborarea 
recomandărilor comune, acestea deținând o expertiză tehnică solidă.

Amendamentul 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta recomandări comune care 
definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 
regional care se abat de la măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

2. În conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 18 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 
prezenta, împreună sau individual,  
recomandări comune care definesc măsuri 
tehnice adecvate la nivel regional care se 
abat de la măsurile prevăzute la alineatul 
(1).

Or. it

Amendamentul 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În pofida dispozițiilor de la 
alineatul 2, în absența unei recomandări 
comune menționate la alineatul respectiv, 
Comisia poate adopta măsuri tehnice la 
nivel regional prin acte delegate.

Or. en

Amendamentul 502
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Măsurile tehnice recomandate în 
conformitate cu alineatul (2) trebuie să fie 
cel puțin echivalente, din punctul de 
vedere al modelelor de exploatare și al 
nivelului de protecție oferit pentru speciile 
și habitatele sensibile, cu măsurile 
prevăzute la alineatul (1).

3. Măsurile adoptate în conformitate 
cu alineatul (2) respectă obiectivele 
stabilite la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și aduce beneficii 
pentru conservarea ecosistemului marin.

Or. en
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Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 503
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În recomandările comune 
prezentate pentru adoptarea măsurilor 
menționate la alineatul (2), statele 
membre furnizează o evaluare a 
posibilelor efecte ale unor astfel de 
măsuri asupra speciilor vizate, a speciilor 
sensibile și a habitatelor, demonstrând 
beneficiile pentru conservarea 
ecosistemului marin.

Or. en

Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 18a

Nivelurile capturilor de specii marine 
inferioare dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare

1. În conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, statele membre pot prezenta 
recomandări comune care definesc 
nivelurile menționate la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) și metodele de 
punere în aplicare pentru măsurarea 
conformității cu aceste niveluri.

2. Nivelurile menționate la alineatul (1) 
sunt stabilite într-un interval de la 0 la 
10 % pentru fiecare activitate și tehnică 
de pescuit în parte și vizează reducerea 
nivelului de capturi de specii marine sub 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare, pe baza celor mai bune 
informații științifice disponibile.

3. Dacă până la [1 ianuarie 2019] nu este 
prezentată nicio recomandare comună, 
Comisia are competența de a adopta acte 
delegate care să definească elementele 
menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Nivelurile capturilor de specii marine 
inferioare dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare

1. În conformitate cu procedura stabilită 
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la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, statele membre pot prezenta 
recomandări comune care definesc 
nivelurile menționate la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) și metodele de 
punere în aplicare pentru măsurarea 
conformității cu aceste niveluri.

2. Nivelurile menționate la alineatul (1) 
sunt stabilite pentru fiecare activitate și 
tehnică de pescuit în parte și vizează 
reducerea nivelului de capturi de specii 
marine sub dimensiunile minime de 
referință pentru conservare, pe baza celor 
mai bune informații științifice disponibile.

3. Dacă până la [1 ianuarie 2019] nu este 
prezentată nicio recomandare comună, 
Comisia are competența de a adopta acte 
delegate care să definească elementele 
menționate la alineatul (1), în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea de obiective clare, însă obiectivul de 5 % propus la articolul 4 este 
arbitrar. Prin urmare, prezentul amendament propune definirea de obiective specifice pentru 
fiecare activitate și tehnică de pescuit în parte, în conformitate cu procedura de 
regionalizare. Prezentul amendament ar trebui citit împreună cu amendamentul la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) și cu definiția termenului „tehnică de pescuit”.

Amendamentul 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri regionale în cadrul unor planuri 
multianuale

Măsuri tehnice în contextul regionalizării

Or. en
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Amendamentul 507
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Astfel de măsuri se stabilesc prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament și cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Totuși, în lipsa unor planuri multianuale 
și atunci când se impune din motive de 
conservare a resurselor marine și de 
protecție a ecosistemelor, evidențiate de 
către institutele de cercetare științifică 
recunoscute în teritoriu, astfel de măsuri 
se stabilesc prin intermediul unor acte 
delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 32 din prezentul regulament și cu 
articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

Or. it

Amendamentul 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Astfel de măsuri se stabilesc prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament și cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Astfel de măsuri se stabilesc prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament și cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la articolul
18 alineatele (1) și (3) din Regulamentul 
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(UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta 
astfel de acte delegate și în absența unei 
recomandări comune menționate la 
alineatele respective.

Or. en

Amendamentul 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Astfel de măsuri se stabilesc prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament și cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1. Comisia are competența de a stabili 
măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 
atingerii obiectivelor din planurile 
multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
Astfel de măsuri se stabilesc prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament și cu articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În 
pofida dispozițiilor de la articolul 18 
alineatele (1) și (3) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta 
astfel de acte delegate și în absența unei 
recomandări comune menționate la 
alineatele respective.

Or. en

Justificare

Regionalizarea nu ar trebui să împiedice Comisia să adopte acte delegate în absența 
inițiativelor din partea statelor membre.

Amendamentul 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) derogarea de la măsurile prevăzute 
în anexele V-XI, pentru o anumită zonă sau 
perioadă, cu condiția să se poată demonstra 
că măsurile respective nu prezintă niciun 
avantaj pentru conservare în zona sau în 
perioada în cauză sau că măsurile 
alternative conduc la atingerea acelorași 
obiective.

(b) derogarea de la măsurile prevăzute 
în anexele V-XI, pentru o anumită zonă sau 
perioadă, cu condiția să se poată demonstra 
pe baza celor mai bune avize științifice 
disponibile că măsurile respective nu 
prezintă niciun avantaj pentru conservare 
în zona sau în perioada în cauză sau că 
măsurile alternative conduc la atingerea 
acelorași obiective.

Or. en

Amendamentul 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prevăd stimulente pentru navele de 
pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective sau tehnici de pescuit cu un 
impact redus asupra mediului, prin 
alocarea de posibilități de pescuit.

(c) prevăd stimulente pentru navele de 
pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective sau tehnici de pescuit cu un 
impact redus asupra mediului, prin 
alocarea de posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Amendamentul 512
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prevăd stimulente pentru navele de 
pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective sau tehnici de pescuit cu un 
impact redus asupra mediului, prin 

(c) prevăd stimulente pentru navele de 
pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective sau tehnici de pescuit cu un 
impact redus asupra mediului, inclusiv prin 
alocarea de posibilități de pescuit și prin 
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alocarea de posibilități de pescuit. utilizarea sprijinului prevăzut la articolul 
4 litera (a).

Or. en

Justificare

FEPAM oferă stimulente financiare pentru dezvoltarea uneltelor și tehnicilor de pescuit 
selective, cu un impact redus asupra mediului. În articolul 4, trimiterea la dispozițiile 
relevante ale FEPAM asigură coerența între cerințele din mai multe regulamente.

Amendamentul 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când prezintă recomandări 
comune pentru stabilirea măsurilor tehnice 
menționate la alineatul (1), statele membre 
trebuie să furnizeze dovezi științifice care 
să susțină adoptarea măsurilor respective.

5. Atunci când prezintă recomandări 
comune pentru stabilirea măsurilor tehnice 
menționate la alineatul (1), statele membre 
trebuie să furnizeze dovezi științifice care 
să susțină adoptarea măsurilor respective. 
Comisia publică aceste recomandări 
comune imediat după prezentarea lor de 
către statele membre.

Or. en

Justificare

Este necesară mai multă transparență în toate etapele procedurii de regionalizare.

Amendamentul 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate solicita CSTEP să 
evalueze recomandările comune 

6. În conformitate cu articolul 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, 
Comisia solicită CSTEP să evalueze 
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menționate la alineatul (5). recomandările comune menționate la 
alineatul 5, iar aceste evaluări sunt făcute 
publice.

Or. en

Amendamentul 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate solicita CSTEP să 
evalueze recomandările comune 
menționate la alineatul (5).

6. Comisia solicită CSTEP să 
evalueze recomandările comune 
menționate la alineatul (5) și face publice 
aceste evaluări.

Or. en

Justificare

Este necesară mai multă transparență în toate etapele procedurii de regionalizare.

Amendamentul 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Comisia poate solicita CSTEP să 
evalueze recomandările comune 
menționate la alineatul (5).

6. Comisia solicită CSTEP să 
evalueze recomandările comune 
menționate la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 517
Ole Christensen
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a defini uneltele de pescuit 
selective din punctul de vedere al speciilor 
și al dimensiunilor, statele membre
furnizează elemente de probă care să 
demonstreze că uneltele respective 
îndeplinesc cel puțin unul dintre 
următoarele criterii:

1. O recomandare comună 
prezentată pentru adoptarea măsurilor 
menționate la articolul 18 alineatul (2) în 
legătură cu caracteristicile uneltelor de 
pescuit selective din punctul de vedere al 
speciilor și al dimensiunilor furnizează o 
evaluare a posibilelor efecte ale utilizării 
unor astfel de unelte asupra speciilor 
vizate, a speciilor și a habitatelor 
sensibile, demonstrând beneficiile aduse 
pentru conservarea ecosistemului marin.

Or. en

Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a defini uneltele de pescuit selective 
din punctul de vedere al speciilor și al 
dimensiunilor, statele membre furnizează 
elemente de probă care să demonstreze că 
uneltele respective îndeplinesc cel puțin 
unul dintre următoarele criterii:

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 18 și 
cu articolul 19, pentru a defini uneltele de 
pescuit selective din punctul de vedere al 
speciilor și al dimensiunilor, statele 
membre furnizează elemente de probă care 
să demonstreze că uneltele respective 
îndeplinesc cel puțin unul dintre 
următoarele criterii:

Or. en
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Amendamentul 519
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au ca rezultat caracteristici de 
selectivitate pentru anumite specii sau o 
combinație de specii cel puțin echivalente 
cu cele ale uneltelor menționate în partea 
B din anexele V-X și în partea A din 
anexa XI; sau

eliminat

Or. en

Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 520
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au ca rezultat capturi nedorite din 
specii sau combinații de specii definite 
sub un anumit prag.

eliminat

Or. en

Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
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obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 521
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Caracteristicile de selectivitate 
menționate la alineatul (1) litera (a), 
precum și pragul și speciile menționate la 
alineatul (1) litera (b) sunt definite în 
planul multianual relevant.

eliminat

Or. en

Justificare

Se estimează că regulamentul va fi în vigoare pentru mulți ani de acum încolo și, ca atare, ar 
trebui să fie suficient de flexibil în ceea ce privește posibilitățile de modificare a normelor 
regionale. În această privință este necesară o abordare ecosistemică mai amplă și un spațiu 
de manevră pentru ca măsurile care urmează să fie adoptate să poată contribui la toate 
obiectivele PCP prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1380/2013, inclusiv deplasând 
accentul de pe beneficiile aduse de un anumit subiect la un alt subiect posibil.

Amendamentul 522
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În pofida alineatului (1), măsurile 
care vizează atingerea obiectivelor 
socioeconomice de la articolul 2 alineatul 
(5) literele (c) și (f) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 pot fi adoptate fără a 
demonstra beneficiile pentru conservarea 
ecosistemului marin ale uneltelor 
selective din punctul de vedere al speciilor 
și al dimensiunilor, dacă stocul respectiv 
este peste nivelurile care permit obținerea 
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producției maxime sustenabile.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se poată introduce noi măsuri cu selectivitate redusă dacă stocul vizat pentru 
selectivitate înregistrează peste producția maximă sustenabilă (astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul (7) din Regulamentul (UE) nr.1380/2013) și dacă nu există 
niciun risc iminent de a depăși aceste limite, în vederea realizării obiectivelor 
socioeconomice prevăzute la articolul 2 alineatul (5) literele (c) și (f) din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013.

Amendamentul 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statele membre nu prezintă 
recomandări comune, Comisia are 
competența de a adopta acte delegate de 
stabilire a zonelor închise sau 
restricționate acolo unde este necesar 
pentru a proteja concentrările de puiet și
de reproducători.

Or. en

Amendamentul 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statele membre nu adoptă 
recomandări comune, Comisia poate 
adopta acte delegate de stabilire a zonelor 
închise sau restricționate pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile.
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Or. en

Amendamentul 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, în scopul 
modificării sau al stabilirii dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare 
menționate în partea A din anexele V-X, 
statele membre respectă obiectivul de 
asigurare a protecției puietului de specii 
marine.

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, în scopul 
modificării sau al stabilirii dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare 
menționate în partea A din anexele V-X, 
statele membre respectă obiectivul de 
asigurare a protecției puietului de specii 
marine. Recomandările comune se 
bazează pe cele mai bune dovezi științifice 
disponibile și țin seama de criterii 
biologice, în special de dimensiunea 
speciei la maturitate. Recomandările 
comune nu periclitează dispozițiile în 
materie de control și de aplicare a legii 
legate de debarcarea și comercializarea 
produselor pescărești.

Or. en

Justificare

AM 53 al Comisiei ENVI.

Amendamentul 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, în scopul 
modificării sau al stabilirii dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare 
menționate în partea A din anexele V-X, 

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, în scopul 
modificării sau al stabilirii dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare 
menționate în partea A din anexele V-X, 
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statele membre respectă obiectivul de 
asigurare a protecției puietului de specii 
marine.

statele membre respectă obiectivul de 
asigurare a protecției puietului de specii 
marine. Recomandările comune se 
bazează pe cele mai bune avize științifice 
disponibile și nu periclitează măsurile de 
control și de aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statele membre nu prezintă 
recomandări comune, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a modifica sau a institui 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare enumerate în partea A din 
anexele V-X, acolo unde este necesar 
pentru a proteja concentrările de puiet și 
de reproducători.

Or. en

Amendamentul 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de recomandări comune se bazează 
pe cele mai bune avize științifice 
disponibile privind dimensiunea la 
maturitate și vizează realizarea 
obiectivelor menționate la articolul 4 
alineatul (1) litera (b). Recomandările nu 
periclitează dispozițiile în materie de 
control și de aplicare a legii legate de 
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debarcarea și comercializarea produselor 
pescărești.

Or. en

Amendamentul 529
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, pentru a 
permite crearea de închideri în timp real și 
adoptarea de dispoziții privind schimbarea 
zonei de pescuit cu scopul de a asigura 
protecția concentrărilor de puiet de pește 
sau de specii de pești sau crustacee aflate 
în perioada de reproducere, statele membre 
includ următoarele elemente:

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, pentru a 
permite crearea de închideri în timp real și 
adoptarea de dispoziții privind schimbarea 
zonei de pescuit cu scopul de a asigura 
protecția concentrărilor de puiet de pește 
sau de specii de pești sau crustacee sau de 
specii sensibile aflate în perioada de 
reproducere, statele membre includ 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, pentru a 
permite crearea de închideri în timp real și 
adoptarea de dispoziții privind schimbarea 
zonei de pescuit cu scopul de a asigura 
protecția concentrărilor de puiet de pește 
sau de specii de pești sau crustacee aflate 
în perioada de reproducere, statele membre 
includ următoarele elemente:

Atunci când prezintă recomandări comune, 
în conformitate cu articolul 19, pentru a 
permite crearea de închideri în timp real și 
adoptarea de dispoziții privind schimbarea 
zonei de pescuit cu scopul de a asigura 
protecția concentrărilor de puiet de pește 
sau de specii de pești sau crustacee sau de 
alte specii sensibile aflate în perioada de 
reproducere, statele membre includ 
următoarele elemente:
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Or. en

Amendamentul 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– utilizarea unor unelte foarte 
selective, pentru a permite accesul în zone 
altfel închise; și

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă o zonă trebuie să fie închisă este neclar de ce este necesar acest criteriu. Dacă o zonă 
este închisă, ea ar trebui să rămână astfel, inclusiv pentru unelte foarte selective, mai ales 
pentru că acestea nu sunt definite.

Amendamentul 532
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care navele unui singur stat 
membru sunt afectate de închiderile în 
timp real sau de schimbările zonei de 
pescuit, se iau măsuri pentru reducerea 
impactului acestora, pe baza celor mai 
bune date științifice disponibile.

Or. es

Amendamentul 533
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 a (nou)



AM\1123870RO.docxx 155/179 PE603.068v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un singur stat membru este afectat 
de orice astfel de dispoziții, sunt asigurate 
măsuri de compensare pe baza celor mai 
bune informații științifice disponibile.

Or. en

Amendamentul 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 
habitatelor sensibile.

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate, asupra altor specii 
din ecosistem și asupra habitatelor. O 
astfel de evaluare se bazează pe utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare pe durata 
unei perioade de testare limitată pentru 
cel mult 5 % din navele care se află în 
prezent în respectivul métier pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani.

Or. en

Amendamentul 535
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 
habitatelor sensibile.

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare în cadrul 
unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra 
ecosistemelor.

Or. fr

Justificare

Utilizarea traulelor cu impulsuri electrice este autorizată în anexa privind Marea Nordului, o 
interdicție de principiu a utilizării curentului electric fiind totuși menționată la articolul 7. 
Această tehnică de pescuit trebuie considerată ca fiind strict experimentală. Impactul 
acesteia asupra ecosistemelor nu este, într-adevăr, evaluat cu claritate.

Amendamentul 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 
habitatelor sensibile.

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare ex-ante și una
ex-post a impactului utilizării unor astfel 
de unelte asupra speciilor vizate sau 
asupra speciilor nevizate și asupra 
speciilor și habitatelor sensibile.

Or. en

Amendamentul 537
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 
traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 
habitatelor sensibile.

1. Atunci când prezintă recomandări 
comune, în conformitate cu articolul 19, 
pentru a permite sau a extinde utilizarea 
uneltelor de pescuit inovatoare, astfel cum 
este descris în partea E din anexa V în 
cadrul unui bazin maritim specific, statele 
membre prezintă o evaluare a impactului 
posibil al utilizării unor astfel de unelte 
asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 
habitatelor sensibile.

Or. es

Amendamentul 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluările sunt examinate de 
CSTEP.

2. Evaluările sunt examinate de 
CSTEP, inclusiv pentru a depista riscurile 
de apariție a practicilor neadecvate care 
conduc la un pescuit neselectiv și pentru a 
propune mijloace de prevenire a acestora.

Or. en

Justificare

Se extind criteriile examinării de către CSTEP a uneltelor inovatoare în vederea prevenirii 
practicilor care conduc la un pescuit neselectiv (în conformitate cu considerentul 12).

Amendamentul 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare este permisă la scară 
comercială exclusiv în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la îmbunătățiri semnificative 
pentru selectivitatea uneltelor originale și 
la un impact negativ redus asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

Or. en

Amendamentul 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ semnificativ 
asupra habitatelor sensibile și a speciilor 
nevizate, în comparație cu practicile 
obișnuite de pescuit.

Or. en

Justificare

Adăugarea calificativului „semnificativ” este în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, de exemplu cu articolul 6 alineatul (2).

Efectele noilor tipuri de unelte ar trebui comparate cu efectele uneltelor existente pe care le-
ar înlocui.

Amendamentul 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ direct sau 
cumulativ asupra habitatelor marine, 
inclusiv asupra habitatelor sensibile sau a 
speciilor nevizate.

Or. en

Justificare

AM 56 din partea ENVI.

Amendamentul 542
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 
habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ, incluzând 
efectele cumulative, asupra habitatelor 
sensibile și a speciilor nevizate.

Or. en

Amendamentul 543
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare nu este permisă în cazul în care 
evaluările indică faptul că utilizarea lor va 
conduce la un impact negativ asupra 

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 
inovatoare este permisă exclusiv în cazul în 
care evaluările indică faptul că utilizarea 
lor nu va conduce la un impact negativ 
asupra bunăstării animalelor, a habitatelor 
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habitatelor sensibile și a speciilor nevizate. sensibile și a speciilor nevizate.

Or. en

Amendamentul 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările comune prezentate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
19 pentru a permite utilizarea unor măsuri 
de conservare a naturii în vederea protejării 
speciilor și habitatelor sensibile pot, în 
special:

Recomandările comune prezentate de 
statele membre în conformitate cu articolul 
19 pentru a permite utilizarea unor măsuri 
de conservare a naturii în vederea protejării 
speciilor și habitatelor sensibile vizează, în 
special:

Or. en

Amendamentul 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să elaboreze liste cu speciile și 
habitatele sensibile cele mai expuse 
riscului ca urmare a activităților de pescuit 
în regiunea relevantă, pe baza celor mai 
bune avize științifice disponibile;

- să elaboreze liste cu speciile și 
habitatele sensibile expuse riscului ca 
urmare a activităților de pescuit în regiunea 
relevantă, pe baza celor mai bune avize 
științifice disponibile;

Or. en

Justificare

Ar trebui alcătuite liste cu toate speciile și habitatele sensibile care sunt puse în pericol de 
activitățile de pescuit. Formularea „cele mai expuse riscului” este ambiguă.

Amendamentul 546
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să elaboreze liste cu speciile și 
habitatele sensibile cele mai expuse 
riscului ca urmare a activităților de pescuit 
în regiunea relevantă, pe baza celor mai 
bune avize științifice disponibile;

- să elaboreze liste cu speciile și 
habitatele sensibile expuse riscului ca 
urmare a activităților de pescuit în regiunea 
relevantă, pe baza celor mai bune avize 
științifice disponibile;

Or. en

Amendamentul 547
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să ofere informații cu privire la 
eficacitatea măsurilor de atenuare 
existente și a măsurilor de monitorizare;

Or. de

Amendamentul 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să stabilească restricții privind 
construcția și exploatarea unor unelte 
specifice sau să introducă o interdicție 
totală privind utilizarea anumitor unelte de 
pescuit într-o regiune în care astfel de 
unelte reprezintă o amenințare pentru 
starea de conservare a speciilor menționate 
la articolele 11 și 12 sau pentru habitatele
menționate la articolul 13 sau alte 
habitate sensibile în afara siturilor Natura 

- să stabilească restricții privind 
construcția și exploatarea unor unelte 
specifice sau să introducă o interdicție 
totală privind utilizarea anumitor unelte de 
pescuit într-o regiune sau o anumită zonă
în care astfel de unelte pot reprezenta o 
amenințare pentru starea de conservare a 
populației de specii sensibile sau pentru 
habitatele sensibile.



PE603.068v01-00 162/179 AM\1123870RO.docxx

RO

2000.

Or. en

Justificare

Extinde domeniul de aplicare al prezentului articol și cuprinde toate habitatele sensibile, nu 
doar siturile Natura 2000. Asigură faptul că măsurile de conservare sunt aplicate la nivel de 
populație – astfel cum este evaluat științific și protejat juridic de Directiva privind păsările și 
de Directiva privind habitatele.

Amendamentul 549
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- să specifice măsurile de abordare a 
impactului social și economic asupra 
părților implicate care desfășoară 
activități și operațiuni de pescuit acolo 
unde se prevede că utilizarea anumitor 
unelte de pescuit într-o anumită regiune 
va fi complet interzisă.

Or. en

Amendamentul 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statele membre nu prezintă 
recomandări comune, Comisia are 
competența de a adopta acte delegate 
pentru a permite utilizarea măsurilor de 
conservare a naturii, în vederea protejării 
speciilor și habitatelor sensibile.

Or. en
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Amendamentul 551
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că pescarii 
direct vizați de aceste măsuri sunt 
consultați corespunzător.

Or. en

Amendamentul 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când statele membre 
prezintă recomandări comune pentru 
stabilirea unor măsuri tehnice în cadrul 
planurilor temporare de aruncare a 
capturilor înapoi în mare menționate la 
articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, acestea pot conține
următoarele elemente:

1. Atunci când statele membre 
prezintă recomandări comune pentru 
stabilirea unor măsuri tehnice în cadrul 
planurilor temporare de aruncare a
capturilor înapoi în mare menționate la 
articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013, acestea conțin
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 
la articolul 3 și, în special, protejarea 

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 
la articolul 3 din prezentul regulament și 
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concentrărilor de puiet sau de specii de 
pește sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere.

la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, în 
special, protejarea concentrărilor de puiet 
sau de specii de pește sau crustacee aflate 
în perioada de reproducere. Măsurile sunt 
cel puțin la fel de severe ca măsurile 
tehnice aplicabile în temeiul dreptului 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 
la articolul 3 și, în special, protejarea 
concentrărilor de puiet sau de specii de 
pește sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere.

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 
au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 
la articolul 3 și, în special, protejarea 
concentrărilor de puiet sau de specii de 
pește sau crustacee aflate în perioada de 
reproducere. Acestea sunt cel puțin la fel 
de severe ca măsurile tehnice aplicabile în 
temeiul dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Gestionarea pe bază de rezultate a 
activităților de pescuit

1. În conformitate cu procedura stabilită 
la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
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1380/2013, statele membre pot prezenta 
recomandări comune de definire a unor 
proiecte-pilot care elaborează un sistem 
de documentare completă a capturilor și a 
capturilor aruncate înapoi în mare, bazat 
pe obiective și ținte măsurabile, în scopul 
unei gestionări pe bază de rezultate a 
activităților de pescuit.

2. Proiectele-pilot menționate la alineatul 
(1) pot fi exceptate de la măsurile stabilite 
în anexele V-XI pentru o anumită zonă și 
pentru o perioadă maximă de un an, cu 
condiția să se poată demonstra că astfel 
de proiecte-pilot vizează realizarea 
obiectivelor stabilite la articolul 3 și 
atingerea țintelor stabilite la articolul 4. 
Această perioadă de un an poate fi 
prelungită cu încă un an, în aceleași 
condiții.

3. Atunci când statele membre prezintă 
recomandări comune pentru stabilirea 
proiectelor-pilot menționate la alineatul 
(1), acestea furnizează dovezi științifice 
care să susțină adoptarea recomandărilor. 
Comisia solicită CSTEP să evalueze 
recomandările comune și să facă publice 
aceste evaluări.

4. În cazul în care proiectele-pilot 
menționate la alineatul (1) pot demonstra 
că au realizat cu succes obiectivele 
stabilite la articolul 3 și au atins țintele 
stabilite la articolul 4, Comisia le poate 
prelungi sau le poate transforma în 
programe de sine stătătoare prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 32 din prezentul 
regulament, pe baza dovezilor științifice 
evaluate de CSTEP.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament instituie un cadru pentru gestionarea pe bază de rezultate a 
activităților de pescuit. Dacă proiectele-pilot pot demonstra în mod clar că obiectivele și 
țintele stabilite la articolele 3 și 4 au fost realizate, se pot acorda derogări de la măsurile 
tehnice. În loc să instituie norme privind modalitățile de pescuit, cei care gestionează 
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activitățile de pescuit ar trebui să se concentreze mai curând asupra rezultatelor și să lase 
deciziile detaliate de punere în aplicare în seama pescarilor. Prezentul regulament ar trebui 
citit împreună cu definiția termenului „documentație completă”.

Amendamentul 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- norme detaliate privind 
caracteristicile legate de semnal și de 
implementare ale dispozitivelor acustice de 
intimidare menționate în partea D din 
anexele V-X;

- norme detaliate privind 
caracteristicile legate de semnal și de 
implementare ale dispozitivelor acustice de 
intimidare menționate în partea D din 
anexele V, VI, VII, VIII și X;

Or. it

Amendamentul 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- norme detaliate privind proiectarea 
și utilizarea dispozitivelor pentru alungarea 
păsărilor și a dispozitivelor cu greutăți 
menționate în partea D din anexele VI, VII 
și IX.

- norme detaliate privind proiectarea 
și utilizarea dispozitivelor pentru alungarea 
păsărilor și a dispozitivelor cu greutăți 
menționate în partea D din anexele VI și
VII.

Or. it

Justificare

Eliminarea anexei IX în concordanță cu următorul amendament privind eliminarea părții D.

Amendamentul 558
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transpunerea în dreptul Uniunii a 
unor măsuri tehnice convenite de Comisia 
pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est 
(NEAFC), inclusiv liste de ecosisteme 
marine vulnerabile și măsuri tehnice 
specifice referitoare la pescuitul de 
mihalț-de-mare și de sebastă definite în 
Recomandările NEAFC 05:2013, 
19:2014, 01:2015, 02:2015; și

(a) transpunerea în dreptul Uniunii a 
măsurilor tehnice convenite de Comisia 
pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est 
(NEAFC); și

Or. en

Amendamentul 559
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a

Transpunerea în dreptul Uniunii a 
măsurilor tehnice adoptate de alte 
organisme consultative care reprezintă 
interese supranaționale și care fac 
demersuri cu privire la aceeași zonă de 
pescuit.

Or. it

Amendamentul 560
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile tehnice prevăzute în 1. Măsurile tehnice prevăzute în 
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prezentul regulament nu se aplică 
operațiunilor de pescuit desfășurate 
exclusiv în scopul cercetării științifice, care 
fac obiectul următoarelor condiții:

prezentul regulament nu se aplică 
operațiunilor de pescuit desfășurate în 
scopul cercetării științifice, care fac 
obiectul următoarelor condiții:

Or. nl

Justificare

Aproape nicio călătorie nu se desfășoară exclusiv în scopul cercetării științifice.

Amendamentul 561
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Comisia și statul membru care 
deține suveranitatea sau jurisdicția asupra 
apelor în care au loc operațiunile de pescuit 
(„statul membru de coastă”) sunt informate 
cu cel puțin o lună înainte cu privire la 
intenția de a efectua astfel de operațiuni de 
pescuit, oferindu-li-se detalii privind 
navele implicate și cercetările științifice 
care urmează să fie efectuate;

(b) Comisia și statul membru care 
deține suveranitatea sau jurisdicția asupra 
apelor în care au loc operațiunile de pescuit 
(„statul membru de coastă”) sunt informate 
cu cel puțin două săptămâni înainte cu 
privire la intenția de a efectua astfel de 
operațiuni de pescuit, oferindu-li-se detalii 
privind navele implicate și cercetările 
științifice care urmează să fie efectuate;

Or. nl

Amendamentul 562
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie vândute pentru alte scopuri 
decât consumul uman direct.

(b) să fie vândute pentru alte scopuri 
decât consumul uman direct. Dispoziția se 
aplică exclusiv specimenelor aflate sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, în conformitate cu articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en
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Justificare

Aceasta este o dispoziție nouă pentru bazinul Mării Mediterane. Trebuie subliniat faptul că, 
pentru a asigura pe deplin rigoarea științifică pe perioada programului de cercetare, poate fi 
necesar ca operațiunile de pescuit implicate în programul de cercetare să se desfășoare în 
aceleași condiții ca operațiunile de pescuit profesionist. Acest lucru presupune prinderea de 
pește care poate fi comercializat și vândut pentru consum uman. Prin urmare, propun ca 
articolul 29 alineatul (2) litera (b) să se aplice exclusiv specimenelor aflate sub dimensiunea 
minimă de referință pentru conservare, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie vândute pentru alte scopuri 
decât consumul uman direct.

(b) în caz de exemplare sub 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare, să fie vândute pentru alte 
scopuri decât consumul uman direct.

Or. it

Justificare

Din motive de consecvență cu normele privind obligația de debarcare [articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013], trebuie interzisă vânzarea pentru consumul uman direct a 
produsului sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare.

Amendamentul 564
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când la bordul navelor de 
pescuit se află oameni de știință care 
efectuează cercetări științifice, aceste 
ambarcațiuni și/sau organizații 
reprezentative vor fi compensate pentru 
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contribuția adusă în calitate de 
colaboratori pentru cercetare.

Or. es

Amendamentul 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repopularea artificială și transplantarea Repopularea directă și transplantarea

Or. en

Justificare

Propunerea include o definiție pentru „repopularea directă”, prin urmare ar trebui folosit 
doar acest termen.

Amendamentul 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile tehnice prevăzute în 
prezentul regulament nu se aplică 
operațiunilor de pescuit desfășurate 
exclusiv în scopul repopulării artificiale
sau transplantării speciilor marine, cu 
condiția ca aceste operațiuni să fie 
efectuate cu permisiunea și sub autoritatea 
statului membru sau a statelor membre care 
au un interes direct de gestionare.

1. Măsurile tehnice prevăzute în 
prezentul regulament nu se aplică 
operațiunilor de pescuit desfășurate 
exclusiv în scopul repopulării directe sau 
transplantării speciilor marine, cu condiția 
ca aceste operațiuni să fie efectuate cu 
permisiunea și sub autoritatea statului 
membru sau a statelor membre care au un 
interes direct de gestionare.

Or. en
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Justificare

Propunerea include o definiție pentru „repopularea directă”, prin urmare ar trebui folosit 
doar acest termen.

Amendamentul 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care repopularea 
artificială sau transplantarea se desfășoară 
în apele altui stat membru sau ale altor 
state membre, Comisia și toate statele 
membre în cauză sunt informate cu cel 
puțin o lună înainte asupra intenției de a 
desfășura astfel de operațiuni de pescuit.

2. În cazul în care repopularea directă
sau transplantarea se desfășoară în apele 
altui stat membru sau ale altor state 
membre, Comisia și toate statele membre 
în cauză sunt informate cu cel puțin o lună 
înainte asupra intenției de a desfășura astfel 
de operațiuni de pescuit.

Or. en

Justificare

Propunerea include o definiție pentru „repopularea directă”, prin urmare ar trebui folosit 
doar acest termen.

Amendamentul 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară luarea 
unor măsuri imediate destinate protejării 
speciilor marine, Comisia are competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 32 pentru a atenua astfel de 
amenințări. Actele delegate respective pot 
viza, în special, restricții privind utilizarea 
uneltelor de pescuit sau activitățile de 

1. În cazul în care avizele științifice 
disponibile arată că este necesară luarea 
unor măsuri imediate destinate protejării 
speciilor sau a habitatelor marine, 
Comisia are competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 32 
pentru a atenua astfel de amenințări. Actele 
delegate respective pot viza, în special, 
restricții privind utilizarea uneltelor de 
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pescuit în anumite zone sau în anumite 
perioade.

pescuit sau activitățile de pescuit în 
anumite zone sau în anumite perioade sau 
orice alte măsuri de conservare necesare.

Or. en

Justificare

Este importantă adăugarea habitatelor, astfel încât Comisia să poată adopta măsuri de 
salvgardare pentru a proteja și habitatele, nu doar speciile.

Amendamentul 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a asigura protejarea speciilor și a 
habitatelor sensibile, în situațiile în care 
există dovezi referitoare la o amenințare 
gravă la adresa conservării lor.

Or. en

Justificare

Măsurile de salvgardare prin acțiuni imediate ar trebui să se aplice și protejării speciilor și a 
habitatelor sensibile când există dovezi referitoare la o amenințare gravă la adresa 
conservării lor.

Amendamentul 570
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Actele delegate menționate la 
alineatul (1) se aplică pentru o perioadă de 
cel mult trei ani, fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 32 alineatul (6).

3. Actele delegate menționate la 
alineatul (1) se aplică pentru o perioadă de 
cel mult 18 luni, fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 32 alineatul (6) 
sau până când sunt stabilite măsuri la 
nivel regional în această materie, astfel 
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cum se prevede la articolul 19.

Or. it

Amendamentul 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la sfârșitul anului 2020 și, 
ulterior, o dată la trei ani, pe baza 
informațiilor furnizate de statele membre și 
de consiliile consultative competente și în 
urma evaluării de către CSTEP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Raportul 
evaluează amploarea contribuției măsurilor 
tehnice, atât la nivel regional, cât și la 
nivelul Uniunii, la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite la articolul 3 și la atingerea 
țintelor stabilite la articolul 4.

1. Până la sfârșitul anului 2020 și, 
ulterior, o dată la trei ani, pe baza 
informațiilor furnizate de statele membre și
de consiliile consultative competente și în 
urma evaluării de către CSTEP, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Raportul 
evaluează amploarea contribuției măsurilor 
tehnice, atât la nivel regional, cât și la 
nivelul Uniunii, la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite la articolul 3, pe baza indicatorilor 
de performanță stabiliți la articolul 4.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 4, termenul „ținte” este înlocuit cu „indicatori de 
performanță”, deoarece acesta descrie mai exact funcția de evaluare. Termenul „ținte” este 
un termen static, în timp ce scopul este evaluarea continuă a eficacității măsurilor tehnice.

Amendamentul 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Raportul va fi bazat pe indicatorii 
de performanță de la articolul 4. Comisia 
va analiza, în special, stocurile aflate 
peste producția maximă durabilă, 
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informațiile privind capturile nedorite 
generate de obligația de debarcare, 
informațiile disponibile privind capturile 
accidentale de mamifere, reptile și păsări 
marine și informațiile privind impactul 
activităților de pescuit asupra habitatelor 
de pe fundul mării.

Or. en

Justificare

Este necesară redefinirea legăturii dintre indicatorii de performanță și rapoartele Comisiei.

Amendamentul 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe baza raportului, în cazul în care, 
la nivel regional, există dovezi că 
obiectivele și țintele nu au fost atinse, în 
termen de șase luni de la prezentarea 
raportului menționat la alineatul (1), statele 
membre din regiunea respectivă prezintă 
un plan de stabilire a acțiunilor corective 
care trebuie întreprinse pentru ca 
obiectivele și țintele să poată fi atinse.

2. Pe baza raportului, în cazul în care, 
la nivel regional, indicatorii de 
performanță arată, pe baza dovezilor 
științifice, o deteriorare a resurselor 
marine, în termen de douăsprezece luni de 
la prezentarea raportului menționat la 
alineatul (1), statele membre din regiunea 
respectivă prezintă un plan de stabilire a 
acțiunilor corective care trebuie întreprinse 
pentru ca obiectivele să poată fi atinse.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu articolul 4 și alineatul (1) din prezentul articol, termenul „ținte” 
este înlocuit cu „indicatori de performanță”, De asemenea, termenul propus pentru 
prezentarea unui plan de către statelor membre este prea scurt; un termen de douăsprezece 
luni este mai realist.

Amendamentul 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care raportul arată că 
un stat membru nu și-a respectat obligația 
referitoare la control și colectarea datelor, 
Comisia poate întrerupe sau suspenda 
finanțarea FEPAM pentru statul membru 
respectiv, în conformitate cu articolele 
100 și 101 din Regulamentul (UE) nr. 
508/2014.

Or. en

Justificare

Noul cadru pentru măsuri tehnice se bazează pe control și pe colectarea datelor. Dacă statele 
membre nu își respectă obligațiile în această privință, vor fi sancționate printr-o suspendare 
a finanțării FEPAM.

Amendamentul 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16 și 25 se elimină;

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11 și 12, 
articolul 13 alineatele (2) și (3) și 
articolele 14, 15, 16 și 25 se elimină;

Or. en

Justificare

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.
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Amendamentul 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16 și 25 se elimină;

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
alineatul (3) a doua teză, 14, 15 alineatele 
(1) și (2), 16 și 25 se elimină;

Or. it

Justificare

Eliminarea articolului 13 alineatul (3) a doua teză este necesară pentru a permite 
desfășurarea de operațiuni de pescuit cu plase-pungă în toate zonele în care fundul mării se 
află relativ la mică adâncime, cum ar fi Marea Adriatică. În schimb, eliminarea alineatelor 
(1) și (2) ale articolului 15 permite menținerea posibilităților de pescuit prevăzute de 
alineatul (3) pentru alevinii de sardină.

Amendamentul 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16 și 25 se elimină;

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
alineatul (3) al doilea paragraf și 
articolele 14, 15, 16 și 25 se elimină;

Or. hr

Justificare

Ca urmare a influenței mareelor și a configurației schimbătoare a fundului mării, pescuitul 
cu plasă pungă nu este posibil în Marea Adriatică, în modul în care este definit în prezent. 
Prin urmare, este necesar să se permită pescuitul în circumstanțele efective și în condițiile 
caracteristicilor specifice ale Mării Adriatice, astfel încât să se asigure că flota poate 
funcționa fără impedimente. În consecință, propunem modificarea părții C din anexa IX, care 
stabilește dimensiunea plaselor pungă și, de asemenea, considerăm că prezentul regulament 
ar trebui să elimine acele dispoziții din „Regulamentul privind Marea Mediterană” care 
prevăd raportul dintre adâncimea de scufundare a plasei și adâncimea mării.

Amendamentul 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16 și 25 se elimină;

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
articolul 13 alineatul (3) subparagraful 
(2), 14, 15, 16 și 25 se elimină;

Or. en

Justificare

Utilizarea plaselor-pungă în aceste condiții s-a dovedit a fi impracticabilă.

Amendamentul 579
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16 și 25 se elimină;

(a) articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
și 25 se elimină;

Or. en

Justificare

Eliminarea completă a articolului 15 din Regulamentul privind Marea Mediterană va face 
efectiv imposibilă pescuirea alevinilor de sardine, care a fost permisă până în prezent în 
temeiul articolului 15 alineatul (3) în zonele din afara GSA 17 și 18 (unde activitățile de 
pescuit sunt interzise, în conformitate cu Recomandarea CGPM/2013/37/1). Derogarea ar 
trebui reintrodusă, în aceleași condiții.

Amendamentul 580
Rosa D'Amato

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) este necesară repetarea 
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conținutului articolului 13 din 
Regulamentul privind Marea Mediterană 
(Regulamentul (CE) nr. 1967/2006) 
deoarece distanța față de coastă și 
adâncimea pot fi reintegrate pe deplin în 
regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 581
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prin derogare de la alineatul (3), 
comandanții vaselor de pescuit ale 
Uniunii care au capturat specii pelagice 
sau industriale pe care le păstrează la 
bord în stare proaspătă și nesortate pot 
indica, în jurnalul lor de pescuit, toate 
cantitățile din fiecare specie din aceste 
capturi, reprezentând peste 10 % 
echivalent greutate în viu din captura 
totală păstrată la bord în stare proaspătă 
și nesortată. Aceste cantități trebuie 
indicate pentru fiecare campanie de 
pescuit.

Or. en

Justificare

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.
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Amendamentul 582
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1
Regulamentul nr. 1380/2013
Articolul 15 alineatul (12)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru speciile care nu fac obiectul 
obligației de debarcare prevăzute la 
alineatul (1), capturile de specii sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare nu sunt păstrate la bord, ci se 
aruncă imediat înapoi în mare, cu excepția 
cazului în care sunt folosite ca momeală 
vie.”

„Pentru speciile care nu fac obiectul 
obligației de debarcare prevăzute la 
alineatul (1), capturile de specii sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare nu sunt păstrate la bord, ci se 
aruncă imediat înapoi în mare, cu excepția 
cazului în care sunt folosite ca momeală 
vie și moartă, congelată în prealabil.”

Or. es


	1123870RO_1498655225965_1123870RO.docx

