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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Unul dintre principalele obiective ale politicii comune a Uniunii Europene în domeniul 
pescuitului îl constituie stabilirea unor măsuri de conservare în vederea exploatării rezervelor 
halieutice într-o manieră durabilă din punct de vedere ecologic. Cu toate acestea, situația 
actuală a rezervelor halieutice în apele UE demonstrează că nivelurile de exploatare sunt prea 
ridicate. În prezent, 30% din rezervele evaluate au depășit limitele biologice de siguranță, iar 
88% sunt pescuite atât de intens încât capturile au scăzut. Oamenii de știință au emis 
avertismente conform cărora cantitatea de pești adulți se situează sub nivelul necesar pentru 
durabilitatea pe termen lung a rezervelor exploatate comercial, periclitând atât durabilitatea pe 
termen lung a activităților de pescuit, cât și echilibrul ecosistemului marin.

Unul dintre motivele care au condus la perceperea unui eșec al politicii comune în domeniul 
pescuitului este acela că statele membre nu au controlat în mod adecvat cantitatea de pește 
prins și scos din mare în fiecare an și nu a fost introdus un sistem de monitorizare eficace 
privind transbordarea rezervelor halieutice. În plus, nivelul sancțiunilor în UE este în general 
atât de scăzut încât nu descurajează practicile de pescuit ilegal. Astfel, sectorul pescuitului 
poate considera sancțiunile impuse ca simple cheltuieli curente asociate cu activitățile lor, 
ceea ce elimină orice stimulent de a respecta dispozițiile politicii comune în domeniul 
pescuitului. Încălcarea normelor aplicabile ar trebui să conducă la sancțiuni disuasive. Cu 
toate acestea, statele membre care dispun de sisteme de control eficace ar putea beneficia de 
acces preferențial la resursele comunitare, iar CE ar trebui să stabilească stimulente financiare
adecvate pe baza unui sistem de recompense.
Dacă politica comună în domeniul pescuitului își propune ca principal obiectiv realizarea unei 
utilizări durabile a resurselor piscicole, atunci sistemele actuale de control, inspecție și 
sancționare trebuie consolidate corespunzător. Scopul final al controlului și punerii în aplicare 
este de a asigura că activitățile de pescuit sunt cu adevărat durabile, iar operatorii nu aduc 
prejudicii ecosistemului marin prin pescuit excesiv. Fără instrumente de control eficace nu se 
pot obține cifre fiabile în ceea ce privește capturile și debarcările. Colectarea unor date precise 
este esențială pentru evaluarea recomandărilor științifice privind cantitatea de pește care poate 
fi prins în condiții de siguranță în viitor, astfel asigurându-se sănătatea resurselor marine vii, 
precum și un trai durabil și viabil din punct de vedere economic al comunităților de pescari 
care altfel are avea puține alternative de a se întreține.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Comisia ar trebui să propună 
măsuri legislative obligatorii în 2010 
pentru reducerea capacității de pescuit în 
UE.

Or. en

Justificare

Unul dintre principalii factori care determină pescuitul excesiv îl reprezintă supracapacitatea 
importantă a flotei europene. Cea mai recentă estimare efectuată de Comisie a indicat chiar 
o supracapacitate a flotei de peste 40%. Până când nu se introduc programe eficace de 
reducere a capacității, niciun sistem de control, indiferent cât ar fi el de strict, nu va reuși să 
elimine cazurile de fraudă. Prin urmare, Comisia ar trebui să discute neapărat problema 
capacității excesive de pescuit cu statele membre, aceasta fiind o condiție prealabilă pentru 
instituirea unui sistem de control eficace.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La bordul unei nave de pescuit care 
depășește 10 metri în lungime totală se 
instalează un dispozitiv complet 
operațional care permite navei să fie 
localizată și identificată automat prin 
sistemul de monitorizare a navelor, prin 
transmiterea de date referitoare la 
poziționare la intervale regulate. Acesta 
permite de asemenea centrului de 
monitorizare a pescuitului din statul 
membru de pavilion să identifice nava de 
pescuit. În cazul navelor care depășesc o 
lungime de 10 metri, până la o lungime 
totală de 15 metri, prezentul alineat se 
aplică începând cu 1 ianuarie 2012.

(2) La bordul unei nave de pescuit care 
depășește 10 metri în lungime totală se 
instalează un dispozitiv complet 
operațional care permite navei să fie 
localizată și identificată automat prin 
sistemul de monitorizare a navelor, prin 
transmiterea de date referitoare la 
poziționare la intervale regulate. Acesta 
permite de asemenea centrului de 
monitorizare a pescuitului din statul 
membru de pavilion să identifice nava de 
pescuit. În cazul navelor care depășesc o 
lungime de 10 metri, până la o lungime 
totală de 15 metri, prezentul alineat se 
aplică începând cu 1 ianuarie 2010.
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Or. en

Justificare

Această obligație ar trebui să fie compatibilă cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2010 a 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1005/2008 din 29 septembrie 2008 de instituire a unui 
sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat 
și nereglementat, în special cu dispozițiile de la articolul 3 alineatul (1) literele (b), (c) și (k), 
în conformitate cu care înregistrarea, datele privind capturile și monitorizarea activităților 
de pescuit în zone cu acces restricționat ar trebui să fie evaluate utilizând controlul prin 
sateliți.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică navelor de 
pescuit comunitare care depășesc 15 metri 
lungime, până la o lungime totală de 24
metri, începând de la 1 iulie 2011, precum 
și navelor de pescuit comunitare care 
depășesc 10 metri lungime, până la o 
lungime totală de 15 metri, începând de la 
1 ianuarie 2012. Navele comunitare cu o 
lungime totală de până la 15 metri pot fi 
exceptate de la aplicarea prevederilor 
alineatului (1) dacă:

(2) Alineatul (1) se aplică navelor de 
pescuit comunitare, cu o lungime totală
mai mare de 10 metri, începând de la 1 
ianuarie 2010. Navele comunitare cu o 
lungime totală de până la 15 metri pot fi 
exceptate de la aplicarea prevederilor 
alineatului (1) dacă:

Or. en

Justificare

Această obligație ar trebui să fie compatibilă cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2010 a 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1005/2008 din 29 septembrie 2008 de instituire a unui 
sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat 
și nereglementat, în special cu dispozițiile de la articolul 3 alineatul (1) litera (b), în 
conformitate cu care înregistrarea și datele privind capturile ar trebui să fie puse la 
dispoziție și transmise prin satelit.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (2) se aplică navelor de 
pescuit comunitare care depășesc 15 metri 
lungime, până la o lungime totală de 24
metri, începând de la 1 iulie 2011, precum 
și navelor de pescuit comunitare care 
depășesc 10 metri lungime, până la o 
lungime totală de 15 metri, începând de la 
1 ianuarie 2012. Navele comunitare cu o 
lungime totală de până la 15 metri pot fi 
scutite de la aplicarea prevederilor 
alineatului (2) dacă:

(4) Alineatul (2) se aplică navelor de 
pescuit comunitare, cu o lungime totală
mai mare de 10 metri, începând de la 1 
ianuarie 2010. Navele comunitare cu o 
lungime totală de până la 15 metri pot fi 
scutite de la aplicarea prevederilor 
alineatului (2) dacă:

Or. en

Justificare

În conformitate cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2010 a Regulamentului Consiliului (CE) 
nr. 1005/2008 din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, și cu 
dispozițiile prezentului regulament de la articolele 9 și 15 legate de obligația transmiterii 
datelor privind capturile halieutice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre asigură că operatorii
găsiți vinovați de încălcarea gravă a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului nu pot beneficia de Fondul 
European pentru Pescuit, acordurile de 
parteneriat în domeniul pescuitului sau 
alte forme de asistență publică.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu articolul 45 punctul 7 din Regulamentul 1005/2008 al Consiliului 
European, care prevede interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistență 
publică sau la subvenții ca posibilă sancțiune, condiționarea finanțării publice de 
conformitate va reprezenta un stimulent pentru operatori de a respecta normele politicii 
comune în domeniul pescuitului și va contribui la stabilirea unui cadru echitabil, asigurând 
în același timp că ajutoarele publice nu sprijină activități ilegale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia stabilește indicatori de 
performanță și stimulente financiare care 
să reprezinte baza unui sistem de 
recompense pentru acele state membre 
care au respectat integral normele de 
conservare, control și asigurare a 
respectării legislației în conformitate cu 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. en

Justificare

Ar putea fi prevăzute măsuri pentru a recompensa acele state membre care dispun de sisteme 
de control eficace, acordându-le acces preferențial la resurse. Contribuțiile financiare 
comunitare destinate programelor de control în domeniul pescuitului ale statelor membre ar 
putea fi utilizate pentru a recompensa statele membre care dispun de sisteme de control 
eficace.
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