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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această nouă propunere de regulament al Comisiei are ca scop promovarea cooperării între 
statele membre în vederea instituirii veritabile a unui pescuit durabil care să asigure 
deopotrivă conservarea stocurilor de pește și utilizarea optimă a acestora. 

În acest scop, este necesar ca Uniunea Europeană să poată dispune de instrumente adecvate și 
performante pentru a sancționa statele care aplică măsuri și practici care duc la exploatarea 
excesivă a stocurilor sau care nu cooperează cu bună credință pentru a lua măsurile de 
gestionare convenite. 

Noul regulament, astfel cum este prezentat de către Comisia Europeană, prevede diverse 
măsuri pentru sancționarea țărilor care permit pescuitul nedurabil, cu scopul de a garanta
viabilitatea pe termen lung a stocurilor halieutice de interes comun pentru Uniunea Europeană 
și țările terțe. 

Acestea includ: 
- aplicarea unor restricții cantitative pentru importurile în Uniune de pește și produse 

pescărești capturate sub controlul unei țări care permite pescuitul nedurabil sau a unor 
restricții privind utilizarea porturilor Uniunii pentru navele care arborează pavilionul 
unei țări care permite pescuitul nedurabil, 

- interzicerea cumpărării de către operatorii economici din Uniune a navelor de pescuit 
care arborează pavilionul unei țări care permite pescuitul nedurabil sau a trecerii 
navelor de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru sub pavilionul unei țări 
care permite pescuitul nedurabil 

- interzicerea exportării navelor de pescuit sau a echipamentului de pescuit și a 
bunurilor către o țară care autorizează pescuitul nedurabil 

- interzicerea încheierii de acorduri comerciale private cu țările care permit pescuitul 
nedurabil și a operațiunilor comune de pescuit în asociere cu nave de pescuit care 
arborează pavilionul unei țări care permite pescuitul nedurabil. 

Raportorul consideră că acest regulament nou contribuie la promovarea și instituirea unui 
pescuit durabil și responsabil la nivel mondial și că este strâns legat de regulamentul privind 
combaterea pescuitului ilicit, nedeclarat și nereglementat. El felicită, așadar, Comisia pentru 
inițiativa sa în acest domeniu. 

Cu toate acestea, raportorul consideră că, în numele coerenței politicilor cu obiectivele 
politicii pentru dezvoltare, astfel cum prevede articolul 208 din TFUE, este necesar să se 
asigure o complementaritate și să se garanteze coerența între măsurile luate în temeiul politicii 
în domeniul pescuitului și politicii comerciale și cele aplicate în cadrul politicii pentru 
dezvoltare. În consecință, conform raportorului, este necesar să se prevadă măsuri speciale 
pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a putea ține seama în mod corespunzător de 
capacitățile lor financiare, tehnice și materiale și de nevoile lor. 

În sfârșit, raportorul consideră că este necesară introducerea unei clauze de reexaminare, cu 
scopul de a controla eficacitatea și relevanța regulamentului și de a propune modificări, dacă 
este necesar.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să includă 
în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În plus, este necesar să se definească 
tipul de măsuri care pot fi luate cu privire 
la țările care permit pescuitul nedurabil și 
să se stabilească condițiile generale pentru 
adoptarea unor astfel de măsuri astfel încât 
acestea să se bazeze pe criterii obiective, să 
fie echitabile, eficiente din punct de vedere 
al costurilor și compatibile cu dreptul 
internațional, în special cu Acordul de 
instituire a Organizației Mondiale a 
Comerțului.

(5) În plus, este necesar să se definească 
tipul de măsuri care pot fi luate cu privire 
la țările care permit pescuitul nedurabil și 
să se stabilească condițiile generale pentru 
adoptarea unor astfel de măsuri astfel încât 
acestea să se bazeze pe criterii obiective, să 
fie echitabile, eficiente din punct de vedere 
al costurilor și compatibile cu dreptul 
internațional, în special cu Acordul de 
instituire a Organizației Mondiale a 
Comerțului. Aceste măsuri ar trebui să 
țină seama îndeosebi de nivelul de 
dezvoltare și de vulnerabilitatea țării 
vizate pentru a nu impune țărilor în curs 
de dezvoltare, direct sau indirect, 
suportarea unei părți disproporționate din 
efortul de conservare a stocurilor 
halieutice.

Or. fr

Justificare

Este indicat să se țină seama de nivelul de dezvoltare și de vulnerabilitatea țării care se 
consideră că autorizează pescuitul nedurabil. De fapt, țărilor în curs de dezvoltare nu li se 
pot impune aceleași condiții. 
Acordul din 1995 privind aplicarea dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării din 1982 referitoare la stocurile transzonale de pești și stocurile de pești mari migratori 
prevede, în special în partea VII, dispoziții speciale pentru țările în curs de dezvoltare.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La adoptarea de măsuri în conformitate 
cu prezentul regulament, Comisia 
evaluează efectele comerciale, de mediu, 
economice și sociale ale acestor măsuri, 
atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 
precum și sarcina administrativă asociată 
implementării acestora.

4. Înainte de adoptarea de măsuri în 
conformitate cu prezentul regulament, 
Comisia evaluează efectele comerciale, de 
mediu, economice și sociale ale acestor 
măsuri, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung, precum și sarcina 
administrativă asociată implementării 
acestora. În evaluarea sa, Comisia ține 
seama în mod corespunzător de nivelul de 
dezvoltare, de vulnerabilitatea și de 
capacitățile financiare, materiale și 
tehnice ale țării vizate, precum și de 
consecințele măsurilor respective asupra 
eventualelor politici de dezvoltare aplicate 
în aceste țări. 

(Este necesară corectarea numerotării greșite din versiunea în limba franceză a propunerii 
Comisiei.)

Or. fr

Justificare
Este esențial ca, în momentul examinării de către Comisie, aceasta din urmă să țină seama de 
situația deosebită a țărilor în curs de dezvoltare și de acțiunile întreprinse în aceste țări în 
cadrul politicii de dezvoltare. De fapt, măsurile trebuie să fie complementare și coerente. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Examinarea și raportul privind aplicarea

La doi ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior din trei 
în trei ani, Comisia examinează punerea 
în aplicare a prezentului regulament și 
transmite un raport Parlamentului 
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European și Consiliului.
Raportul analizează în special:
- țările cu privire la care s-au adoptat 
măsuri;
- măsurile adoptate de către Comisie;
- eventualele corecturi efectuate de țările 
care au fost vizate de măsuri;
- efectele măsurilor adoptate asupra 
durabilității pescuitului.
Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Justificare
Este necesar să se prevadă o clauză de reexaminare, cu scopul de a permite Parlamentului să 
modifice regulamentul, dacă este cazul, pentru a răspunde dificultăților și obstacolelor 
întâmpinate în momentul aplicării sale. 


