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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Nevoia urgentă de reformă a Politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) este cât se poate 
de evidentă. Stocurile de pește din apele europene au scăzut în mod dramatic în ultimele 
decenii și există riscul dispariției complete a unora dintre acestea. Unul din patru pești 
capturați se pierde în totalitate, fiind aruncat mort înapoi în mare, dar cu toate acestea, în 
prezent, peste 60 % din peștele consumat în Europa este importat. Există prea multe vase de 
pescuit urmărind prea puțini pești, dar capacitatea flotei europene crește în continuare cu 3 % 
pe an. Industria pescuitului aproape că nu este profitabilă, iar în multe cazuri rezistă doar 
datorită subvențiilor; dificultățile financiare acute încurajează gândirea pe termen scurt și 
relele practici nesustenabile, care au dus la deteriorarea gravă a mediului marin.  

Nu putem continua așa.

Stocurile de pește erau în scădere cu mult înainte de instituirea PCP în 1983.  Datele istorice 
sugerează că, în unele cazuri, navele de pescuit din lemn de acum 100 de ani, care depindeau 
de vele și de vânt, debarcau cantități mai mari de pește decât navele de astăzi, care folosesc o 
tehnologie avansată, iar în medie, peștii aveau dimensiuni mult mai mari.  

Pescuitul excesiv are o lungă istorie, dar PCP nu a contribuit prea mult la stoparea acestuia. 
Problema nu o reprezintă ideea ca UE să aibă norme comune, ci politica, și în mod special 
aplicarea sa.  A triumfat gândirea pe termen scurt. Se spune că miniștrii care se întâlnesc în 
fiecare an să stabilească cotele au depășit în medie recomandările științifice cu până la 48 %. 
Prin urmare, numărul peștilor s-a diminuat, iar dimensiunea peștilor capturați a scăzut. 
Practicile actuale nu pot oferi o aprovizionare sustenabilă cu hrană provenită din mare.

Din fericire, apele noastre au capacitatea de a susține o cantitate mult mai mare de pește decât 
cea actuală și nu toate deciziile politice s-au dovedit a fi greșite. Scăderea anumitor stocuri de 
pește a fost stopată.  Într-un număr mic de cazuri, dar care se află în creștere, politica UE 
reușește să contribuie la revenirea stocurilor de pește la niveluri care depășesc producția 
maximă durabilă. Aceasta trebuie să fie ambiția noastră pentru toate stocurile de pește. 

Comisia Europeană propune reforme extinse, care includ următoarele elemente principale:

 stabilirea unor planuri de gestionare pe termen lung pentru toate stocurile, în vederea 
atingerii nivelurilor de randament maxim sustenabil până în 2015;

 alocarea anuală a posibilităților de pescuit să se bazeze în mod categoric pe avizele 
științifice sau, în lipsa acestora, pe aplicarea principiului precauției;  

 interzicerea aruncării înapoi în mare a peștilor morți aparținând unor specii 
comerciale;

 introducerea în întreaga Europă a unei gestionări bazate pe drepturi de pescuit 
(concesiuni de pescuit transferabile sau CPT), care să ofere pescarilor stimulente 
comerciale pentru a pescui în mod sustenabil și care să caute o soluție pentru problema 
supracapacității;

 încetarea microgestionării de la Bruxelles, cu descentralizarea deciziilor curente, care 
să revină organismelor regionale care pot ține seama de circumstanțele locale;
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 cerința ca flota europeană să respecte standarde înalte atunci când pescuiește în apele 
părților terțe;

 încurajarea dezvoltării acvaculturii în întreaga Europă.

Comisia Europeană este lider în solicitarea schimbării, iar raportorul pentru aviz salută și 
susține propunerile pe care aceasta le face în prezentul proiect de regulament.  Însă textul nu 
este întotdeauna suficient de clar în ceea ce privește modul în care măsurile propuse vor 
funcționa în practică.  Sunt necesare măsuri de protecție suplimentare pentru a asigura 
îndeplinirea obiectivelor și pentru a promova sustenabilitatea; este nevoie, de asemenea, de 
mai multe măsuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor.

Prin amendamentele propuse, raportorul pentru aviz dorește să realizeze următoarele:

 să promoveze măsuri pentru refacerea stocurilor de pește;
 să consolideze caracterul prioritar al planurilor de gestionare pe termen lung și să pună

capăt posibilității guvernelor de a ignora avizele științifice atunci când stabilesc cotele 
anuale;

 să pregătească terenul pentru extinderea interdicției privind aruncarea înapoi în mare 
la toate speciile de pești; 

 să ofere o protecție mai accentuată a mediului marin;
 să demonstreze faptul că sistemele de gestionare bazată pe drepturi de pescuit (CPT) 

pot fi modelate de statele membre astfel încât să respecte prioritățile naționale și să
protejeze interesele specifice;

 să creeze oportunități mai mari pentru practicile de pescuit la scară mică și cu impact 
redus;

 să înăsprească standardele impuse navelor din UE care pescuiesc în ape străine;
 să găsească soluții la preocupările privind dezvoltarea acvaculturii;
 să sublinieze faptul că politica în domeniul pescuitului trebuie să fie transparentă și 

deschisă controlului public.

Atunci când a elaborat amendamentele, raportorul pentru aviz a acceptat sugestii ale 
reprezentanților următoarelor organisme: Comisia Europeană, guvernele Danemarcei, Franței, 
Islandei, Norvegiei, Suediei și Regatului Unit, Aquaculture Stewardship Council, 
BalticSea2020, Birdlife, Client Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, 
Ocean 2012, Oceana, Pew Environment Group, ONU FAO, WWF.  

Cu toate acestea, responsabilitatea pentru propunerile înaintate îi aparține în totalitate 
raportorului pentru aviz. 

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea, 
gestionarea și exploatarea resurselor 
biologice marine. În plus, sfera de aplicare 
a politicii comune în domeniul pescuitului 
cuprinde, pe lângă măsurile de piață și 
măsurile financiare luate în sprijinul 
obiectivelor acesteia, resursele biologice de 
apă dulce și acvacultura, precum și 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură, în 
cazul în care astfel de activități au loc pe 
teritoriul statelor membre sau în apele 
Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de către 
navele de pescuit care arborează pavilionul 
unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări 
terțe, sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii, sau de către resortisanți ai statelor 
membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, ținând cont de dispozițiile 
articolului 117 din Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării.

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea, 
gestionarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine, precum și reducerea la 
minimum a efectelor asupra mediului 
marin. În plus, sfera de aplicare a politicii 
comune în domeniul pescuitului cuprinde, 
pe lângă măsurile de piață și măsurile 
financiare luate în sprijinul obiectivelor 
acesteia, resursele biologice de apă dulce și 
acvacultura, precum și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cazul în care 
astfel de activități au loc pe teritoriul 
statelor membre sau în apele Uniunii, fiind 
desfășurate inclusiv de către navele de 
pescuit care arborează pavilionul unor țări 
terțe și sunt înmatriculate în țări terțe, sau 
de către navele de pescuit ale Uniunii, sau 
de către resortisanți ai statelor membre, 
fără a aduce atingere responsabilității 
primare a statului de pavilion, ținând cont 
de dispozițiile articolului 117 din 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile
pe termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la stabilitatea ambientală, 
economică și socială sustenabilă pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la 
asigurarea siguranței alimentare, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
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precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

pescuitului, la condiții decente de lucru 
pentru cei care activează în acest sector și 
la stabilitatea piețelor, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Justificare

Aceasta este o modificare lingvistică – nu este clar care este sensul vizat prin „crearea unor 
condiții”. Asigurarea stabilității mediului, economice și sociale sustenabile pe termen lung ar 
trebui să fie unul dintre obiectivele principale ale PCP. În prezent, UE importă 60 % din 
peștele pe care îl consumă. PCP ar trebui să gestioneze resursele marine pentru a restabili 
nivelul stocurilor astfel încât să asigure securitatea alimentară în Europa. O mare parte 
dintre lucrătorii care nu sunt cetățeni ai UE – în special cei care lucrează în largul apelor –
nu sunt protejați de legislația UE în domeniul social.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Tratatul nu ar trebui să constituie un 
impediment în ceea ce privește obligația 
Uniunii de a gestiona în mod sustenabil 
exploatarea resurselor marine.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse 
biologice marine sunt restabilite și 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile
populației stocurilor exploatate sunt 
restabilite și menținute la niveluri
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menținute la niveluri care pot să asigure, 
cel târziu din 2015, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

superioare celor care pot să asigure, cel 
târziu din 2015, productivitatea maximă 
durabilă. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar trebui să se aplice abordarea precaută.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat.

(7) Gestionarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al 
articolului 191 alineatul (2) din tratat.
Principiul precauției se aplică în cazul în 
care dovezile științifice sunt insuficiente, 
neconcludente sau nesigure.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
protecția mediului marin și, în special, la 
atingerea unei stări ecologice bune până în 
2020 cel târziu, conform dispozițiilor de la 
articolul 1 alineatul (1) din Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin 
(Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”).

(8) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
protecția mediului marin, la gestionarea 
sustenabilă a tuturor speciilor exploatate 
în scop comercial și, în special, la 
atingerea unei stări ecologice bune până în 
2020 cel târziu, conform dispozițiilor de la 
articolul 1 alineatul (1) din Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin 
(Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
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marin”).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică pentru a limita
impacturile de mediu ale activităților de 
pescuit asupra stocurilor de pește, asupra 
speciilor nevizate, a habitatelor și a 
fundului mării, iar capturile nedorite 
trebuie reduse la minimum și eliminate 
treptat.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile 
multianuale trebuie să constituie baza 
pentru stabilirea posibilităților de pescuit și
a țintelor cuantificabile în vederea
exploatării durabile a stocurilor și a 
ecosistemelor marine în cauză, definind 
calendare clare și mecanisme de 
salvgardare pentru situații neprevăzute.

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă fie 
activitățile de pescuit în care se 
exploatează câte un singur stoc de pește, 
fie activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri.
Planurile multianuale trebuie să constituie 
baza pentru stabilirea posibilităților de 
pescuit în conformitate cu cele mai bune 
avize științifice disponibile, a țintelor 
cuantificabile în vederea gestionării
sustenabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute. Planurile multianuale ar 
trebui să cuprindă o evaluare a 
echilibrului dintre capacitatea flotei și 
posibilitățile de pescuit disponibile.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin 
stabilirea de limite pentru capturi și/sau
pentru efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie stabilite limitele
pentru capturi și pentru efortul de pescuit
pentru a asigura faptul că ratele de 
exploatare nu compromit obiectivul de 
restabilire și de menținere a populației 
speciilor exploatate la niveluri superioare 
celor care permit obținerea 
randamentului maxim sustenabil până în 
2015.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților maritime conexe, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre trebuie să fie în 
măsură să prezinte Comisiei cereri 
motivate, pentru ca aceasta să elaboreze 

(24) Statele membre trebuie să
reglementeze activitățile de pescuit care au 
un impact negativ asupra statutului de 



PE480.515v04-00 10/95 AD\901491RO.doc

RO

măsuri în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului care să corespundă 
măsurilor identificate de statele membre 
ca necesare pentru a se conforma 
obligațiilor care le revin în ceea ce privește 
ariile de protecție specială prevăzute la
articolului 4 din Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în ceea ce privește ariile 
speciale de conservare prevăzute la 
articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică și în 
ceea ce privește ariile marine protejate 
prevăzute la articolului 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”).

conservare al zonelor desemnate din apele 
lor, astfel încât să respecte obligațiile care
le revin în ceea ce privește ariile de 
protecție specială prevăzute la articolul 4
din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, în ceea ce privește ariile speciale 
de conservare prevăzute la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și în ceea ce privește ariile marine 
protejate prevăzute la articolul 13
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru
„Strategia pentru mediul marin”).

Amendamentul12Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 

(29) Poate fi pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
anumite tipuri de nave, pe baza unor 
criterii corecte, echitabile și transparente
Acest sistem trebuie să contribuie la 
reduceri ale flotei determinate de sector și 
la îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic,
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
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exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite. 

drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite. 

Amendamentul13Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

(30) Concesiunile de pescuit pot fi
transferabile și închiriate pentru ca 
gestionarea posibilităților de pescuit să fie 
descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

Amendamentul14Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

(31) Un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor, în 
conformitate cu standardele și convențiile 
internaționale relevante, în special cu 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării (UNCLOS).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Uniunea trebuie să promoveze la nivel 
internațional obiectivele politicii comune 
în domeniul pescuitului. În acest scop, 
Uniunea trebuie să depună toate eforturile 
pentru a îmbunătăți performanța 
organizațiilor regionale și internaționale în 
ceea ce privește conservarea și gestionarea 
stocurilor de pește internaționale, prin 
promovarea unui proces decizional bazat 
pe date științifice, pe îmbunătățirea 
nivelului de respectare a normelor, pe o 
transparență sporită și pe participarea 
părților interesate, precum și prin 
combaterea activităților de pescuit ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN).

(38) Uniunea trebuie să promoveze la nivel 
internațional obiectivele politicii comune 
în domeniul pescuitului. În acest scop, 
Uniunea trebuie să depună toate eforturile 
pentru a îmbunătăți performanța 
organizațiilor regionale și internaționale în 
ceea ce privește conservarea și gestionarea 
sustenabilă a stocurilor de pește 
internaționale, prin promovarea unui 
proces decizional bazat pe date științifice, 
pe îmbunătățirea nivelului de respectare a 
normelor, pe o transparență sporită și pe 
participarea părților interesate, precum și 
prin combaterea activităților de pescuit 
ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la colectarea 
de date privind stocurile și presiunea 
exercitată în prezent de activitățile de 
pescuit, precum și la instituirea unui cadru 
de guvernanță de înaltă calitate care să 
garanteze mai ales măsuri eficiente de 
monitorizare, control și supraveghere.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial. Acvacultura nu ar trebui să 
sporească presiunea exercitată de 
activitățile de pescuit asupra stocurilor 
sălbatice și ar trebui să facă obiectul unei 
evaluări a impactului asupra mediului, 
înaintea oricărei extinderi.
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Amendamentul19

Propunere de regulament
 Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conservarea, gestionarea și exploatarea 
resurselor biologice marine; și

(a) conservarea, gestionarea și exploatarea 
sustenabilă a resurselor biologice marine;

Amendamentul20Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
asigură condiții de mediu, economice și 
sociale sustenabile pe termen lung și 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente.

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
promovează sustenabilitatea ambientală
pe termen lung, care reprezintă o condiție 
prealabilă pentru stabilitatea economică 
și socială și contribuie la disponibilitatea 
aprovizionării cu alimente.

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
urmărește să garanteze, până în 2015, că 
exploatarea resurselor biologice marine vii 
duce la refacerea și menținerea 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care permit obținerea producției 
maxime durabile.

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului gestionează această activitate 
aplicând o abordare precaută, asigură o 
exploatare a resurselor biologice marine 
vii care, până în 2015, reface și menține
populațiile de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care permit obținerea 
randamentului maxim sustenabil și 
urmărește să atingă niveluri ale acestuia 
în măsură să producă un randament 
economic maxim până în 2020.

(2a) Politica comună în domeniul 
pescuitului contribuie la realizarea și 
menținerea unui bun statut ambiental 
până cel târziu în 2020, în conformitate 
cu cerințele Directivei 2008/56/CE privind 
strategia pentru mediul marin.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, pentru a garanta că impacturile 
activităților de pescuit asupra 

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului aplică la gestionarea 
pescuitului abordarea ecosistemică, pentru 
a garanta că impacturile activităților de 
pescuit asupra ecosistemului marin sunt 
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ecosistemului marin sunt limitate. menținute la un nivel minim și că nu 
afectează negativ integritatea și 
funcționarea acestuia.

(4) Politica comună de pescuit trebuie să 
integreze cerințele legislației Uniunii 
privind mediul.

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului este în deplină conformitate cu
legislația Uniunii privind mediul, conform 
prevederilor articolului 11 din tratat.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica comună în domeniul 
pescuitului contribuie la colectarea de 
date științifice cuprinzătoare și solide.

Amendamentul22Propunere de regulament
Articolul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale 
prevăzute la articolul 2, politica comună în 
domeniul pescuitului trebuie, în mod 
concret:

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale 
stabilite la articolul 2, politica comună în 
domeniul pescuitului trebuie, în particular:

(-a) să asigure că, până în 2015, 
posibilitățile în materie de pescuit se 
stabilesc în conformitate cu cele mai bune 
avizări științifice disponibile, la niveluri 
care urmează să refacă și să mențină 
toate populațiile de specii recoltate peste 
nivelurile care permit obținerea 
randamentului maxim sustenabil;
(-aa) să asigure că gestionarea și 
exploatarea stocurilor de pește se 
încadrează în planurile multianuale 
aferente fiecărui sector de pescuit;

(a) să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și să garanteze treptat 
debarcarea tuturor capturilor din astfel de 

(a) să elimine capturile nedorite prin 
dezvoltarea și utilizarea unor unelte de 
pescuit selectiv și a altor mijloace, 
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stocuri; începând cu stocurile comerciale și să 
garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor de pește, cu excepția speciilor 
exceptate în mod specific și trecute de 
Comisie pe lista celor capabile să 
supraviețuiască aruncării în mare.

(b) să ofere condiții pentru activități de 
pescuit eficiente în cadrul unui sector al 
pescuitului viabil și competitiv din punct 
de vedere economic;

(b) să ofere și să promoveze condiții pentru 
activități de pescuit eficiente, sustenabile 
și cu impact redus în cadrul unui sector al 
pescuitului viabil și competitiv din punct 
de vedere economic, în care accesul la 
resurse se bazează pe criterii transparente 
și echitabile;

(c) să promoveze dezvoltarea activităților 
de acvacultură din Uniune, pentru a 
contribui la securitatea alimentară și la 
ocuparea forței de muncă în zonele costiere 
și rurale;

(c) să promoveze dezvoltarea activităților 
de acvacultură sustenabile din punct de 
vedere ambiental și ecosistemice, pentru a 
contribui la siguranța alimentară și la 
ocuparea forței de muncă în zonele costiere 
și rurale;

(d) să contribuie la un nivel de trai 
echitabil pentru cei ce depind de activitățile 
de pescuit;

(d) să contribuie la un nivel de trai 
echitabil pentru comunitățile costiere și 
pentru cei ce depind de activitățile de 
pescuit;

(e) să țină cont de interesele 
consumatorilor;

(e) să protejeze interesele consumatorilor,
asigurând o etichetare clară, detaliată și 
exactă și garantând trasabilitatea 
produselor obținute din pescuit și 
acvacultură de-a lungul întregului lanț
alimentar;

(f) să garanteze colectarea și gestionarea 
datelor în mod sistematic și armonizat.

(f) să garanteze colectarea în mod 
sistematic, la timp și armonizat a datelor 
biologice, tehnice și ecologice fiabile 
necesare pentru atingerea obiectivelor 
Politicii comune în domeniul pescuitului;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să contribuie la atingerea și la 
menținerea unei stări ecologice bune, 
conform dispozițiilor articolului 1 
alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui 
cadru de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin”);

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să limiteze numărul și tipul navelor 
de pescuit autorizate să pescuiască, în
conformitate cu obiectivul de refacere și 
de menținere a populațiilor speciilor 
recoltate peste nivelurile care permit o 
rentabilitate maximă sustenabilă, astfel 
încât să se evite concentrarea capacității 
de pescuit și să se recunoască potențialul 
activităților de pescuit artizanal de a 
susține comunitățile costiere și de a 
contribui la atingerea unei stări ecologice 
bune;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să asigure crearea de rezerve 
piscicole;

Amendamentul 26
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) să promoveze utilizarea unor unelte 
și practici de pescuit cu impact redus 
asupra mediului.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica comună în domeniul pescuitului 
este ghidată de următoarele principii de 
bună guvernanță:

Politica comună în domeniul pescuitului 
aplică următoarele principii de bună 
guvernanță:

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) descentralizarea, la nivel național, 
regional și local, a deciziilor necesare 
pentru a asigura atingerea obiectivelor 
generale și respectarea orientărilor 
stabilite la nivelul Uniunii;

Amendamentul 29Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea măsurilor în conformitate cu 
cele mai bune avize științifice disponibile;

(b) aplicarea măsurilor care urmează, 
respectă și sunt în conformitate cu cele 
mai bune avize științifice disponibile, 
având în vedere că absența informațiilor 
științifice adecvate nu trebuie utilizată ca 
motiv pentru amânarea sau neadoptarea 
măsurilor de conservare și de gestionare;
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Justificare
O problemă fundamentală a PCP a fost stabilirea anuală a TAC și a cotelor care deseori au 
depășit cu mult recomandările științifice. Viitoarea politică trebuie să fie ghidată de știință, 
iar marja de intervenție a miniștrilor trebuie redusă considerabil.

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reducerea costurilor administrative; 

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) gestionarea adaptivă, în timp real;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) coerența cu politica maritimă integrată 
și cu alte politici ale Uniunii.

(f) consecvența cu politica maritimă 
integrată și cu alte politici ale Uniunii, în 
special cu legislația actuală a UE în 
domeniul mediului și cu acordurile 
internaționale cu forță juridică 
obligatorie, asigurând, în același timp, 
coerența politicilor pentru dezvoltare.
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Amendamentul33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) transparența și accesul publicului la 
informații, în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind 
accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul la 
justiție în probleme de mediu, inclusiv 
dimensiunea externă;

Justificare
Confirmă un principiu susținut de mult timp de Parlament.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) aplicarea unor evaluări ale 
impactului asupra mediului și ale 
impactului strategic.

Justificare

Acestea sunt principii bine stabilite ale dreptului UE și formează o parte integrantă din buna 
guvernanță.

Amendamentul35

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) descentralizarea și regionalizarea 
deciziilor curente necesare îndeplinirii 
obiectivelor și cerințelor impuse de 
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planurile multianuale;

Justificare
Acest amendament sprijină obiectivul larg împărtășit de a reduce microgestionarea de la 
Bruxelles.

Amendamentul36

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) egalitate între dimensiunea internă și 
cea externă a Politicii comune în 
domeniul pescuitului, astfel încât 
standardele și mecanismele de punere în 
executare care se aplică pe plan intern să 
se aplice și pe plan extern, atunci când 
este cazul.

Justificare
Flotei de pescuit a UE ar trebui să i se aplice standarde comune, indiferent de locul în care 
pescuiesc navele acesteia.

Amendamentul37

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuțele 6, 7, 8 și 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește pe o perioadă 
nedeterminată;

prin „randament maxim sustenabil” se 
înțelege captura maximă medie care poate 
fi extrasă dintr-un stoc de pește pe o 
perioadă nedeterminată și care permite 
refacerea stocurilor la nivelurile maxime 
de abundență posibile în condițiile 
ecologice actuale;

– prin „abordare precaută a gestionării
pescăriilor” se înțelege o abordare 

prin „abordare precaută a gestionării
pescuitului”, în conformitate cu definiția 
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conform căreia absența unor informații 
științifice adecvate nu trebuie să justifice 
decizia de a amâna sau a nu lua măsuri de 
gestionare pentru conservarea speciilor 
vizate, a speciilor asociate sau dependente, 
precum și a speciilor care nu sunt vizate și 
a mediului acestora;

stabilită la articolul 6 din Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
rezervele de pește din 1995 se înțelege că, 
atunci când informațiile științifice nu sunt 
sigure, fiabile sau adecvate, este necesară 
mai multă atenție, iar absența unor 
informații științifice adecvate nu trebuie să 
justifice decizia de a amâna sau a nu lua 
măsuri de gestionare pentru conservarea
sau prevenirea deteriorării speciilor 
vizate, a speciilor asociate sau dependente, 
precum și a speciilor care nu sunt vizate și 
a mediului acestora;

– prin „abordare ecosistemică a gestionării 
pescăriilor” se înțelege o abordare care 
garantează că beneficiile care rezultă din 
exploatarea resurselor acvatice vii sunt 
mari, în timp ce impacturile directe și 
indirecte ale operațiunilor de pescuit asupra 
ecosistemelor marine rămân scăzute și nu 
afectează negativ funcționarea, diversitatea 
și integritatea viitoare ale respectivelor 
ecosisteme;

prin „abordare ecosistemică a gestionării 
pescuitului” se înțelege o abordare care 
ține seama de toate presiunile care se 
exercită asupra resurselor biologice 
marine, garantează că beneficiile care 
rezultă din exploatarea resurselor acvatice 
vii sunt mari, în timp ce impacturile directe 
și indirecte ale operațiunilor de pescuit 
asupra ecosistemelor marine sunt reduse la 
minimum și, dacă este posibil, eliminate,
și nu afectează negativ funcționarea, 
diversitatea și integritatea viitoare ale 
respectivelor ecosisteme;

- prin „randament economic maxim” se 
înțelege captura maximă care poate fi 
pescuită în mod sustenabil, astfel încât să 
producă cele mai mari venituri posibile;

– prin „limită de captură” se înțelege o 
limită cantitativă pentru debarcările dintr-
un stoc de pește sau dintr-un grup de 
stocuri de pește într-o anumită perioadă;

prin „limită de captură” se înțelege o limită 
cantitativă pentru capturile dintr-un stoc de 
pește sau dintr-un grup de stocuri de pește 
într-o anumită perioadă;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

prin „specii recoltate” se înțeleg speciile 
care fac obiectul presiunii exercitate de 
activitățile de pescuit/exploatare, inclusiv 
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speciile care nu sunt debarcate, ci 
capturate accidental sau afectate de 
pescuit;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 8b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

prin „exploatare sustenabilă” se înțelege 
exploatarea unui stoc sau a unui grup de 
stocuri de pește într-un mod care le reface 
și le menține la niveluri care permit un 
randament maxim sustenabil, care 
prezintă o distribuție sănătoasă a 
populației în funcție de vârstă și de 
dimensiune și care nu are un impact 
negativ asupra ecosistemelor marine;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „nivel de referință pentru 
conservare” se înțelege valorile 
parametrilor populației unui stoc de pește 
(precum biomasa sau rata de mortalitate 
prin pescuit) utilizate în gestionarea 
pescăriilor, de exemplu cu privire la un 
nivel acceptabil de risc biologic sau un 
nivel dorit de producție;

– prin „nivel de referință pentru 
conservare” se înțeleg valorile parametrilor 
populației unui stoc de pește (precum 
biomasa sau rata de mortalitate prin 
pescuit) utilizate în gestionarea pescăriilor, 
de exemplu cu privire la randamentul 
maxim sustenabil sau la cel mai bun nivel 
echivalent și care reflectă o distribuție 
sănătoasă a populației în funcție de vârstă 
și mărime, rata de mortalitate prin pescuit 
care generează randamentul maxim 
sustenabil trebuind să fie privită ca un 
standard minim pentru punctele limită de 
referință, în conformitate cu Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
stocurile de pește din 1995;
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „măsură de salvgardare” se înțelege 
o măsură de precauție al cărei scop este 
protejarea sau prevenirea unui eveniment 
nedorit;

prin „măsură de salvgardare” se înțelege o 
măsură de precauție al cărei scop este 
protejarea sau prevenirea exploatării peste 
nivelurile sustenabile, inclusiv nivelurile 
de referință pentru conservare, a 
resurselor biologice marine sau 
prevenirea exercitării unor efecte negative 
asupra ecosistemului marin prin această 
exploatare;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 13a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

prin „măsură de precauție” se înțelege o 
măsură care include principiul precauției, 
astfel cum este definit la articolul 191 
alineatul (2) primul paragraf din tratat, 
care poate fi de următoarele tipuri, fără 
însă a se limita la acestea: măsuri de 
conservare, măsuri tehnice și măsuri care 
se raportează la exploatarea sustenabilă a 
stocurilor și care concordă cu definiția 
stabilită la articolul 6 din Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
rezervele de pește din 1995 care, atunci 
când informațiile științifice nu sunt 
sigure, fiabile sau adecvate, prevede că 
este necesară mai multă atenție și că lipsa 
unor informații științifice adecvate nu ar 
trebui să justifice amânarea sau 
neadoptarea unor măsuri de gestionare 
pentru conservarea speciilor vizate, a 
speciilor asociate sau dependente, precum 
și a speciilor care nu sunt vizate și a 
mediului acestora;
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „măsuri tehnice” se înțelege măsuri 
care reglementează compoziția capturilor 
în funcție de specii și dimensiuni și 
impacturile asupra componentelor 
ecosistemelor generate de activitățile de 
pescuit, prin condiționarea utilizării și 
structurii uneltelor de pescuit și prin 
restricționarea accesului la zonele de 
pescuit;

prin „măsuri tehnice” se înțeleg măsuri 
care reglementează compoziția capturilor 
în funcție de specii și dimensiuni și 
impacturile asupra componentelor 
ecosistemelor sau asupra funcționării 
ecosistemelor, generate de activitățile de 
pescuit, prin condiționarea utilizării și 
structurii uneltelor de pescuit și prin 
restricționarea accesului la zonele de 
pescuit;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 18a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „rezervă piscicolă” se înțelege un 
spațiu geografic clar delimitat din 
interiorul apelor teritoriale de coastă ale 
unui stat membru, în care toate activitățile 
de pescuit sunt interzise;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „capacitate de pescuit” se înțelege 
tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj 
brut) și puterea acestuia exprimată în kW
(kilowați), astfel cum sunt definite în
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/86 al Consiliului;

prin „capacitate de pescuit” se înțelege
măsura în care o navă este capabilă să 
captureze pește. Indicatorii care pot fi 
folosiți pentru a cuantifica capacitatea de 
pescuit sunt caracteristicile navei, inclusiv
tonajul navei exprimat în GT (tonaj brut) și 
puterea acesteia exprimată în kW
(kilowați), astfel cum sunt definite la
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articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/86 al Consiliului, uneltele și 
tehnica de pescuit pe care le utilizează, 
precum și numărul de zile petrecute la 
pescuit;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „acorduri pentru pescuit sustenabil” 
se înțelege acorduri internaționale încheiate 
cu un alt stat în scopul obținerii accesului 
la resurse sau ape în schimbul unei 
compensații financiare din partea Uniunii.

prin „acorduri pentru pescuit sustenabil” se
înțeleg acorduri internaționale încheiate cu 
un alt stat în scopul obținerii accesului la 
resurse sau ape pentru a exploata în mod 
sustenabil o parte din excedentul de 
resurse biologice marine în schimbul unei 
compensații financiare din partea Uniunii, 
care va sprijini sectorul pescuitului local, 
axându-se în special pe colectarea de date 
științifice, monitorizare și control.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „habitate piscicole esențiale” se 
înțeleg habitatele marine vitale, dar 
fragile, care trebuie protejate datorită 
rolului lor în satisfacerea nevoilor 
ecologice și biologice ale speciilor de 
pește, inclusiv zonele de depunere a 
icrelor, de creștere și de hrănire.

Justificare

Face referire la amendamentul adus articolului 8.

Amendamentul 48
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „gestionare sustenabilă” se înțelege 
utilizarea unei resurse astfel încât 
capacitatea resursei marine de a răspunde 
la modificările provocate de om să nu fie 
compromisă, permițând, în același timp, 
utilizarea sustenabilă a bunurilor și a 
serviciilor marine de către generațiile 
actuale și de cele viitoare.

Justificare

Instituirea principiului gestionării sustenabile.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „mărimea de referință pentru 
conservare” se înțeleg orice dimensiuni 
specificate pentru resursele biologice 
marine capturate prin pescuit și orice 
dimensiuni și mărimi stabilite de legislația 
UE existentă, inclusiv cele menționate la 
articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 și în anexa III la acesta.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „pescuit cu impact redus” se 
înțelege utilizarea unor tehnici de pescuit 
selectiv, care au un impact negativ minim 
asupra ecosistemelor marine și un nivel 
scăzut de emisii generate de combustibili.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 32e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „pescuit selectiv” se înțelege 
abilitatea unei metode sau unelte de 
pescuit de a viza și de a captura 
organisme în funcție de dimensiune și de 
specie în cadrul operațiunii de pescuit, 
permițând evitarea sau eliberarea 
speciilor care nu sunt vizate, fără a le 
afecta negativ.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În apele situate în zona de până la 12 
mile marine de la liniile de bază aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția lor, statele 
membre sunt autorizate, de la 1 ianuarie 
2013 până la 31 decembrie 2022, să 
restricționeze pescuitul la navele de pescuit 
care pescuiesc în mod tradițional în apele 
respective pornind din porturile de pe 
coasta adiacentă, fără a aduce atingere 
aranjamentelor aplicabile navelor de 
pescuit ale Uniunii care arborează 
pavilionul altor state membre în baza 
relațiilor de vecinătate existente între
statele membre și aranjamentelor cuprinse 
în anexa I, prin care sunt stabilite, pentru 
fiecare stat membru, zonele geografice din 
interiorul zonelor costiere ale altor state 
membre în care se desfășoară activități de 
pescuit, precum și speciile vizate. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

(2) În apele situate în zona de până la 12 
mile marine de la liniile de bază aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția lor, statele 
membre sunt autorizate, de la 1 ianuarie 
2013 până la 31 decembrie 2022, să 
restricționeze pescuitul la navele de pescuit 
care pescuiesc în mod tradițional în apele 
respective pornind din porturile de pe 
coasta adiacentă, precum și să acorde un 
acces prioritar la pescuitul la scară mică, 
cu un impact redus asupra mediului și o 
valoare adăugată culturală și economică 
ridicată pentru comunitățile costiere, fără 
a aduce atingere aranjamentelor aplicabile 
navelor de pescuit ale Uniunii care 
arborează pavilionul altor state membre în 
baza relațiilor de vecinătate existente între 
statele membre și aranjamentelor cuprinse 
în anexa I, prin care sunt stabilite, pentru 
fiecare stat membru, zonele geografice din 
interiorul zonelor costiere ale altor state 
membre în care se desfășoară activități de 
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pescuit, precum și speciile vizate. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ariile protejate de Uniune sau de 
statele membre, inclusiv ariile de 
conservare stabilite în temeiul Directivei 
92/43/CEE, ariile de protecție specială 
stabilite în temeiul Directivei 
2009/147/CE și zonele desemnate în 
temeiul convențiilor maritime regionale, 
dar fără a ne limita la acestea, pescuitul 
ar trebui interzis, cu excepția cazului în 
care se poate demonstra, printr-o evaluare 
prealabilă, că anumite activități specifice 
de pescuit nu periclitează starea de 
conservare a zonei în cauză și numai 
după ce statele membre sau instituțiile 
Uniunii care au dispus protejarea zonei 
respective adoptă un plan de gestionare 
care prevede activități de pescuit permise.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot adopta măsuri 
speciale de conservare în arii identificate 
în mod corespunzător din zonele stabilite 
la alineatele (2) și (3), pentru a proteja 
resursele biologice marine împotriva 
efectelor negative ale anumitor activități 
de pescuit. Statele membre informează 
Comisia cu privire la restricțiile instituite 
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în temeiul prezentului alineat.

Amendamentul55Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile pentru conservarea resurselor 
biologice marine pot include următoarele:

Măsurile pentru conservarea, gestionarea 
sustenabilă și exploatarea resurselor 
biologice marine includ parțial sau 
integral măsurile următoare:

(a) adoptarea unor planuri multianuale în 
temeiul articolelor 9 – -11;

(a) adoptarea unor planuri multianuale în 
temeiul articolelor 9 – -11;

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor;

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor;

(ba) adoptarea unor măsuri care să 
contribuie la obținerea unei bune stări 
ecologice până cel mai târziu în 2020, 
conform celor stabilite în Directiva 
2008/56/CE;
(bb) adoptarea de măsuri pentru a 
contribui la punerea în aplicare, de către 
statele membre, a Directivelor 92/43/CEE 
și 2009/147/CE;
(bc) crearea unor rezerve marine și 
piscicole.

(c) adoptarea de măsuri în scopul adaptării 
numărul de nave de pescuit și/sau a 
tipurilor de nave de pescuit la posibilitățile 
de pescuit disponibile;

(c) adoptarea de măsuri în scopul adaptării 
numărului de nave de pescuit și/sau a 
cantității de unelte folosite și/sau a tipurilor 
de nave de pescuit la posibilitățile de 
pescuit disponibile;

(ca) adoptarea de măsuri pentru 
restricționarea sau impunerea unor 
condiții privind exercitarea anumitor 
activități de pescuit;

(d) stabilirea de stimulente, inclusiv a 
unora de natură economică, destinate 
promovării unui pescuit mai selectiv sau cu 
impact redus;

(d) stabilirea de stimulente, inclusiv a 
unora de natură economică și sub formă de 
acces la posibilitățile de pescuit, destinate 
promovării unui pescuit mai selectiv sau cu 
impact redus, a unor metode de pescuit 
mai sustenabile din punct de vedere 
ecologic sau încurajării conformării la 
cerințele impuse prin reglementări;
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(e) stabilirea posibilităților de pescuit; (e) stabilirea posibilităților de pescuit;

(ea) stabilirea unor mărimi de referință 
pentru conservare;

(f) adoptarea măsurilor tehnice menționate 
la articolul 14;

(f) adoptarea măsurilor tehnice menționate 
la articolul 14;

(g) adoptarea unor măsuri privind obligația 
de a debarca integral capturile;

g) adoptarea unor măsuri privind obligația 
de a debarca toate capturile și a unor 
măsuri de reducere și eliminare a 
capturilor accidentale;

(h) desfășurarea de proiecte pilot privind 
tipuri alternative de tehnici de gestionare a 
pescuitului. 

(h) desfășurarea de proiecte pilot privind 
tipuri alternative de tehnici de gestionare a 
pescuitului.

(ha) stabilirea unor ținte și acordarea 
unor stimulente pentru măsurile destinate 
îmbunătățirii mediului marin și a 
sănătății stocurilor de pește.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) impunerea unor obligații privind 
colectarea de date, inclusiv colectarea de 
date privind starea resurselor biologice 
marine și a ecosistemului marin, precum 
și efectele exercitate de pescuit și de 
acvacultură asupra acestora;

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera h – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice alte măsuri adecvate, propuse de 
statul membru și aprobate de Comisie.
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Justificare

Se asigură astfel flexibilitate.

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele urmărite de măsurile introduse 
în conformitate cu prezentul articol, 
asistența financiară acordată 
respectivului stat membru în cadrul 
Politicii comune în domeniul pescuitului 
se întrerupe sau se suspendă. Această 
acțiune este proporțională cu natura, 
amploarea, durata și caracterul repetitiv 
al încălcărilor.

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 a
Înființarea rezervelor piscicole

(1) Pentru a asigura redresarea stocurilor 
de pește epuizate, pentru a mări 
productivitatea peștilor în mare, precum și 
pentru a conserva, a menține și a gestiona 
stocurile de pește și a proteja resursele
acvatice vii și ecosistemele marine, și ca 
parte a unei abordări precaute, statele 
membre înființează o rețea coerentă de 
rezerve piscicole în scopul conservării 
peștilor, inclusiv a habitatelor de bază ale 
acestora, în special a zonelor de creștere, 
de reproducere și de hrănire pentru 
stocurile de pești.
(2) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 



AD\901491RO.doc 33/95 PE480.515v04-00

RO

membre identifică și desemnează toate 
zonele necesare pentru a crea rețeaua 
coerentă de rezerve piscicole menționată 
la alineatul (1) de mai sus, în ape supuse 
suveranității și jurisdicției statelor 
membre și care însumează cel puțin 20 % 
din apele teritoriale de coastă ale fiecărui 
stat membru și notifică Comisia cu privire 
la aceste zone.
(3)Pe baza informațiilor științifice 
relevante, statele membre pot extinde 
zonele desemnate existente sau pot 
desemna rezerve piscicole suplimentare în 
apele lor teritoriale după 1 ianuarie 2016.
(4) Măsurile și deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3) sunt notificate 
Comisiei, alături de motivele științifice, 
tehnice, sociale și juridice care stau la 
baza lor, și sunt puse la dispoziția 
publicului.
(5) Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză decid dacă rezervele 
piscicole desemnate în temeiul alineatelor 
(1)-(3) sunt înconjurate de o zonă sau de 
zone în care activitățile de pescuit sunt 
restricționate și hotărăsc, după notificarea 
Comisiei, cu privire la uneltele de pescuit 
care pot fi folosite în aceste zone, precum 
și la măsurile de gestionare adecvate și la 
normele tehnice aplicate în respectivele 
zone, care nu pot fi mai puțin stricte decât 
legislația Uniunii. Aceste informații sunt 
puse la dispoziția publicului.
(6) În cazul în care o navă de pescuit 
străbate o rezervă piscicolă, toate uneltele 
de pescuit existente la bord trebuie să fie 
arimate și depozitate pe durata tranzitării, 
în special:
- năvoadele, greutățile și uneltele similare 
sunt detașate de la panourile traulului și 
de la cablurile și frânghiile de tractare și 
ridicare;
- năvoadele care se află pe punte sau 
deasupra punții sunt bine arimate și 
depozitate;
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- paragatele se depozitează pe punțile 
inferioare.
(7) În cazul în care există dovezi ale 
deplasării, în termen de un an, a 
rezervelor piscicole sau a rețelei de 
rezerve piscicole, statul membru în cauză 
ia măsurile necesare pentru a se asigura 
că obiectivele rezervelor piscicole, stabilite 
la alineatul (1), sunt îndeplinite, precum 
și pentru a salvgarda și a asigura 
impactul pozitiv al rezervelor piscicole în 
zonele exterioare zonei închise. De 
asemenea, statul membru informează 
Comisia cu privire la aceste măsuri. 
Aceste informații sunt puse la dispoziția 
publicului.
(8) În cazul în care Comisia consideră că 
rezervele piscicole desemnate nu sunt 
suficiente pentru a asigura un nivel 
ridicat de protecție a respectivelor stocuri 
de pește și ecosisteme biologice marine, 
aceasta adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, măsuri 
suplimentare pentru a atinge acest 
obiectiv.

Amendamentul60

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile tehnice pot include următoarele: Măsurile tehnice includ, parțial sau 
integral, următoarele:

(a) dimensiunile ochiului de plasă și norme 
în ceea ce privește utilizarea uneltelor de 
pescuit;

(a) dimensiunile ochiului de plasă și norme 
în ceea ce privește utilizarea uneltelor de 
pescuit sau a dispozitivelor suplimentare;

(b) restricții privind construcția uneltelor 
de pescuit, inclusiv 

(b) restricții privind construcția uneltelor 
de pescuit, inclusiv 

i) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru îmbunătățirea selectivității sau 

i) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru îmbunătățirea selectivității sau 
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pentru reducerea impactului asupra zonei 
bentonice;

pentru reducerea impactului asupra zonei 
bentonice;

ii) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru reducerea capturilor accidentale de 
specii aflate în pericol, amenințate și 
protejate;

ii) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru reducerea capturilor accidentale de 
specii aflate în pericol, amenințate și 
protejate;

(c) interdicții de utilizare a anumitor unelte 
de pescuit în anumite zone sau anotimpuri;

(c) interdicții de utilizare a anumitor unelte 
de pescuit, tipuri de echipamente tehnice 
sau tipuri de nave, în anumite zone sau 
anotimpuri;

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 
și/sau perioade;

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 
și/sau perioade;

(da) acțiuni urmărind reducerea la 
minimum și, atunci când este posibil, 
eliminarea capturilor accidentale și 
protejarea zonei bentonice și a fundului 
mării;

(e) cerințe aplicabile navelor de pescuit 
pentru ca acestea să își înceteze 
operațiunile într-o anumită zonă pentru o 
anumită perioadă minimă pentru a proteja 
o agregare temporară a unei resurse marine 
vulnerabile;

(e) cerințe aplicabile navelor de pescuit 
pentru ca acestea să își înceteze 
operațiunile într-o anumită zonă pentru o 
anumită perioadă minimă pentru a proteja 
o agregare temporară a unei resurse marine 
vulnerabile;

(f) măsuri specifice de reducere a 
impactului activităților de pescuit asupra 
ecosistemelor marine și a speciilor care nu 
sunt vizate;

(f) măsuri specifice de reducere a 
impactului activităților de pescuit asupra 
ecosistemelor marine și a speciilor care nu 
sunt vizate, precum și măsuri de reducere 
a practicilor de abandonare a uneltelor de 
pescuit și de deversare a deșeurilor 
aferente prelucrării de bază a peștelui și 
de reducere a altor forme de poluare;

(g) alte măsuri tehnice care vizează 
protejarea biodiversității marine.

(g) alte măsuri tehnice care vizează 
protejarea biodiversității și a ecosistemelor 
marine.

Amendamentul 61

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

Comisia se asigură că măsurile 
menționate la primul paragraf sunt 
adoptate în timp util. În cazul în care 
măsurile sunt amânate în mod nejustificat 
sau nu contribuie suficient la conservarea 
resurselor biologice marine sau a 
ecosistemelor marine, Comisia adoptă 
astfel de măsuri prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 55.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele urmărite de măsurile introduse 
în conformitate cu prezentul articol, 
asistența financiară acordată 
respectivului stat membru în cadrul 
Politicii comune în domeniul pescuitului 
se întrerupe sau se suspendă. Această 
acțiune este proporțională cu natura, 
amploarea, durata și caracterul repetitiv 
al încălcării.

Amendamentul63

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În mod prioritar, trebuie elaborate 
planuri multianuale care să prevadă măsuri 
de conservare pentru menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 

(1) Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, prin procedura legislativă 
ordinară, planuri multianuale pentru toate 
speciile recoltate care să prevadă măsuri de 
conservare și alte măsuri pentru atingerea 
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maximă durabilă. obiectivelor Politicii comune în domeniul 
pescuitului și, în special, pentru 
menținerea sau refacerea stocurilor de 
pește peste nivelurile care pot să asigure 
randamentul maxim sustenabil în termen 
de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
(1a) De la data la care Comisia propune 
un plan multianual, nu va fi convenită 
nicio creștere a posibilităților de pescuit în 
cauză până la adoptarea acestuia.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care, în pofida măsurilor 
punctuale de redresare a stocului, 
obiectivul menținerii sau refacerii 
stocurilor de pește peste niveluri care 
permit obținerea randamentului maxim 
sustenabil până în 2015 nu poate fi 
realizat pentru unul sau mai multe 
stocuri:
(a) din cauza lipsei datelor, pentru 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” (Directiva 2008/56/CE) pot fi 
adoptate standarde echivalente în 
conformitate cu Decizia 2010/477/UE a 
Comisiei referitoare la criteriile și la 
standardele metodologice privind starea 
ecologică bună a apelor marine, iar 
mortalitatea cauzată de pescuit va fi 
redusă în continuare cu precauție. Statele 
membre și Comisia evaluează și 
abordează barierele legate de cercetare și 
de cunoștințe pentru a asigura 
disponibilitatea unor informații 
suplimentare cât mai curând posibil.
(b) din cauza epuizării grave a stocului, în 
contextul planurilor multianuale se 
introduc măsuri de gestionare 
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suplimentare, incluzând reducerea 
continuă a mortalității prin pescuit, 
închiderea zonelor și a sezoanelor de 
pescuit și alte măsuri, în vederea refacerii 
și a menținerii populației peste nivelurile 
care permit obținerea randamentului 
maxim sustenabil cât mai curând posibil 
din punct de vedere biologic și cel târziu 
până în 2020;
(c) din cauza naturii mixte a pescuitului, 
gestionarea se orientează în funcție de 
avizele științifice referitoare la cele mai 
vulnerabile specii în termeni de biomasă a 
stocului de reproducere, de distribuție 
după vârstă și mărime, ca și în termeni 
legați de alți descriptori pertinenți.

Amendamentul65

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – literele ba și bb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care asigură o colectare 
adecvată a datelor, suficientă pentru a 
permite efectuarea unor evaluări 
științifice exacte ale stocurilor de specii 
recoltate.
(bb) măsuri de refacere și menținere a 
bunei stări ecologice, în conformitate cu 
Directiva 2008/56/CE.

Amendamentul66

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este posibil, planurile 
multianuale trebuie să se refere fie la 
activitățile de pescuit în care se 
exploatează câte un singur stoc de pește, 

(3) Atunci când este posibil, planurile 
multianuale trebuie să se refere fie la 
activitățile de pescuit în care se 
exploatează câte un singur stoc de pește, 
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fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării.

fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescuit și mediul marin mai larg.

(3a) În cazul pescuitului mixt, o atenție 
deosebită trebuie acordată avizelor 
științifice privind speciile cele mai 
vulnerabile.

Amendamentul67

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planurile multianuale trebuie să se 
bazeze pe abordarea precaută a gestionării 
pescăriilor și să țină cont de limitările 
datelor disponibile și ale metodelor de 
evaluare, precum și de toate sursele 
cuantificate de incertitudine într-un mod 
valabil din punct de vedere științific.

(4) Planurile multianuale trebuie să se 
bazeze pe abordarea precaută a gestionării 
pescuitului și să țină cont de limitările 
datelor disponibile și ale metodelor de 
evaluare, precum și de toate sursele 
cuantificate de incertitudine într-un mod 
valabil din punct de vedere științific, iar 
lipsa datelor științifice adecvate nu va fi 
invocată pentru a justifica introducerea 
cu întârziere a măsurilor de conservare 
care ar putea fi necesare pentru 
realizarea obiectivelor Politicii comune în 
domeniul pescuitului.
(4a) În lipsa datelor, pot fi adoptate 
standarde echivalente, în mod valabil din 
punct de vedere științific și în 
conformitate cu Decizia 2010/477/UE a 
Comisiei.
(4b) Planurile multianuale se revizuiesc 
din trei în trei ani, cu consultarea părților 
interesate, pentru a se evalua progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor;
(4c) Atunci când există preocupări 
întemeiate privind atingerea țintelor, 
Comisia va fi împuternicită să adopte acte 
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delegate, în conformitate cu articolul 55, 
introducând măsurile tehnice și de 
conservare necesare.
(4d) În cazul în care lipsa progreselor 
către realizarea obiectivelor unui plan 
multianual poate fi imputată unuia sau 
mai multor state membre, Comisia va fi 
împuternicită să suspende asistența 
financiară acordată respectivelor state 
membre.

Amendamentul68

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) În perioada anterioară adoptării sau 
reînnoirii planurilor multianuale, toate 
părțile respectă obiectivele și principiile 
prezentului articol și ale articolului 10.

Amendamentul69

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planurile multianuale trebuie să 
prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 
pescuit, astfel încât să se ajungă la o rată a 
mortalității prin pescuit care să refacă și să 
mențină toate stocurile peste nivelurile care 
pot să asigure producția maximă durabilă
cel târziu în 2015. 

(1) Planurile multianuale prevăd adaptări 
ale ratei mortalității prin pescuit, astfel 
încât să se ajungă la o rată a mortalității 
prin pescuit care să refacă și să mențină 
toate stocurile peste nivelurile care pot să 
asigure randamentul maxim sustenabil cel 
târziu până în 2015 și, atunci când este cu 
putință din punct de vedere biologic, peste 
nivelurile care permit obținerea 
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randamentului maxim sustenabil până în 
2020;
(1a) Cotele și capturile totale admisibile 
din fiecare specie și pe orice an sau parte 
de an, nu depășesc un nivel necesar 
pentru realizarea obiectivului menționat 
la alineatul (1).

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Planurile multianuale urmăresc 
eliminarea capturilor nedorite și 
neautorizate din stocurile comerciale și 
necomerciale.

Amendamentul71

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit care să refacă și să mențină 
stocurile peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă, 
planurile multianuale trebuie să prevadă 
măsuri de precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit în concordanță cu alineatul (1), 
planurile multianuale prevăd măsuri de 
precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective și stabilesc un termen care să 
corespundă cu cea mai apropiată dată 
posibilă din punct de vedere biologic, în 
care stocurile să ajungă la niveluri peste 
cele care pot să asigure randamentul 
maxim sustenabil.

(2a) Planurile multianuale țin seama pe 
deplin de cerințele legislative privind 
menținerea și refacerea ecosistemului 
marin.
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Amendamentul72

Propunere de regulament
Articolul 11 – literele c - j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obiective și ținte cuantificabile 
exprimate în termeni de:

(c) obiective și ținte cuantificabile 
exprimate în termeni de:

i) rata de mortalitate prin pescuit și/sau i) rata de mortalitate prin pescuit și
ii) biomasa stocului de reproducere și ii) biomasa stocului de reproducere 

(iia) distribuția în funcție de vârstă și 
mărime; și

iii) stabilitatea capturilor; iii) stabilitatea capturilor;
(d) calendare precise pentru atingerea 
țintelor cuantificabile;

(d) calendare precise pentru atingerea 
țintelor cuantificabile;

(e) măsuri tehnice, inclusiv măsuri privind 
eliminarea capturilor nedorite;

(e) măsuri tehnice, inclusiv măsuri privind 
eliminarea capturilor nedorite;

(ea) măsuri de protejare a speciilor 
enumerate în anexele II și IV la Directiva 
92/43/CEE și în Directiva 2009/147/CE 
împotriva efectelor activităților de pescuit;

(f) indicatori cuantificabili pentru 
monitorizarea și evaluarea periodică a 
progreselor legate de atingerea țintelor 
planului multianual;

(f) indicatori cuantificabili pentru 
monitorizarea și evaluarea periodică a 
progreselor legate de atingerea țintelor 
planului multianual;

(g) măsuri și obiective specifice referitoare 
la partea de apă dulce a ciclului de viață al 
speciilor anadrome și catadrome;

(g) măsuri și obiective specifice referitoare 
la partea de apă dulce a ciclului de viață al 
speciilor anadrome și catadrome;

(ga) obiective referitoare la alte resurse 
acvatice vii și la menținerea sau 
îmbunătățirea stadiului de conservare a 
ecosistemelor marine;

(h) reducerea la minimum a impacturilor 
pescuitului asupra ecosistemului;

(h) reducerea la minimum a impacturilor 
pescuitului asupra ecosistemului; 

(i) măsuri de salvgardare și criterii de 
activare a respectivelor măsuri de 
salvgardare;

(i) măsuri de salvgardare, criterii de 
activare a respectivelor măsuri de 
salvgardare și raportare anuală privind 
activarea lor, oferind detalii privind 
măsurile de precauție adoptate și o 
evaluare a eficacității lor;
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(ia) măsuri de refacere și menținere a
funcționării lanțurilor trofice afectate de 
activitățile de pescuit;
(ib) o evaluare a capacității flotei și a 
efectelor activităților de pescuit asupra 
mediului, inclusiv a oricăror consecințe 
asupra biodiversității și mediului marin și, 
dacă respectiva evaluare dezvăluie un 
impact negativ, un plan pentru abordarea 
respectivului impact și reducerea la 
minimum a acestor consecințe;

(j) orice alte măsuri adecvate pentru 
îndeplinirea obiectivelor din planurile 
multianuale. 

(j) orice alte măsuri adecvate pentru 
îndeplinirea obiectivelor din planurile 
multianuale.

(ja) proceduri proporționale, disuasive și 
eficiente de penalizare a neconformității;

Amendamentul73

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 4 litera (b), 
țintele cuantificabile menționate la primul 
paragraf litera (c) din prezentul articol se 
bazează pe cele mai bune avize științifice 
disponibile, pe care le respectă sau, în 
lipsa unor astfel de avize, se bazează pe 
abordarea precaută și se mențin în limite 
care pot fi considerate, pe baza unei 
abordări valabile din punct de vedere 
științific, capabile să asigure atingerea și 
menținerea unor niveluri ale stocurilor 
peste nivelurile care pot asigura 
randamentul maxim sustenabil în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1).

Justificare
Amendamentul a fost formulat cu ajutorul serviciilor juridice ale Parlamentului. El este 
destinat să asigure că planurile multianuale oferă baza pentru îndeplinirea obiectivelor 
prezentului regulament și că cerințele pe care le impun nu pot fi modificate decât într-o mică 
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măsură de Consiliu atunci când acesta se reunește în fiecare an pentru a stabili TAC și 
cotele.

Amendamentul74

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatele 1 și 1a, 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din Directiva 
92/43/CEE, al articolului 4 din Directiva 
2009/147/CE și al articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit ale statelor membre 
trebuie să se desfășoare în așa fel încât să 
se atenueze impactul activităților de 
pescuit în respectivele arii speciale de 
conservare.

(1) În ariile de conservare protejate în 
sensul articolului 6 din Directiva 
92/43/CEE, al articolului 4 din Directiva 
2009/147/CE și al articolului 13 alineatul 
(4) din Directiva 2008/56/CE, activitățile 
de pescuit ale statelor membre trebuie să se 
desfășoare astfel încât să prevină 
deteriorarea habitatelor naturale și 
perturbarea speciilor cărora le-au fost 
destinate ariile, cu scopul de a obține o 
stare de conservare favorabilă. 
(1a) Statele membre adoptă măsuri 
nediscriminatorii în vederea respectării 
alineatului (1) și trebuie să notifice 
Comisia, alte state membre și Consiliul 
consultativ regional înainte de intrarea în 
vigoare a unor astfel de măsuri.
(1b) Toate acțiunile desfășurate de 
Uniune și de statele membre în cadrul 
Politicii comune în domeniul pescuitului 
sunt în deplină conformitate cu Convenția 
de la Aarhus privind Accesul la 
Informație.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 

(2) Fără a se aduce atingere dreptului 
unui stat membru de a asigura aplicarea 
Directivei 1992/43/CEE, a Directivei 
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legate de pescuit care să atenueze 
impactul activităților de pescuit în ariile 
speciale de conservare.

2009/147/CE și a Directivei 2008/56/CE, 
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit în scopul prevenirii 
oricărui impact semnificativ al activităților 
de pescuit în ariile protejate menționate la 
articolul 12 alineatul (1), inclusiv în cazul 
în care statul membru răspunzător nu 
comunică măsurile în conformitate cu 
alineatele (1) și (1a) și în cazul în care 
există dovezi confirmând deteriorarea sau 
conservarea necorespunzătoare continuă 
a sitului ca rezultat al activităților de 
pescuit.

Justificare

Comisiei i se conferă competența de a adopta măsuri în lipsa acțiunii statelor membre și în 
cazul unui aviz motivat al Comisiei care identifică pericolul de deteriorare a stării de 
conservare a sitului. Acest fapt este în concordanță cu alte sugestii din propunerea Comisiei, 
precum articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul76

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza unor dovezi privind o 
amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o acțiune 
imediată, Comisia, la cererea motivată a 
unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
poate decide aplicarea unor măsuri 
temporare pentru atenuarea riscului.

(1) Pe baza unor dovezi privind o 
amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o acțiune 
imediată Comisia, la cererea motivată a 
unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, care stabilesc măsuri 
temporare pentru eliminarea riscului. 
Măsurile în cauză produc efecte imediat.
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Amendamentul77

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile menționate la alineatul (1) 
au durata minimă necesară și, în orice 
caz, nu durează mai mult de șase luni. 
Dacă amenințarea gravă persistă, 
Comisia poate, după consultarea părților 
interesate, să le prelungească cu perioade 
succesive de maximum șase luni.

Justificare
Prin acest amendament se dorește clarificarea termenului „temporar”.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fără a aduce atingere alineatului 
(2a), în cazul în care amenințarea gravă 
persistentă la adresa resurselor biologice 
marine impune cu necesitate existența 
unor măsuri permanente, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare în care se 
stabilesc astfel de măsuri permanente.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56.

Justificare

Amendamentul de față clarifică procedura în cazul în care persistă o amenințare gravă.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Măsuri de urgență ale statelor membre

(1) Dacă există dovezi cu privire la o 
amenințare gravă și neprevăzută la adresa 
conservării resurselor acvatice vii sau la 
adresa ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția unui stat 
membru, în cazul în care orice întârziere 
neîntemeiată ar provoca daune greu de 
remediat, statele membre pot să adopte 
măsuri de urgență, a căror durată nu 
poate să depășească trei luni.
(2) Statele membre care intenționează să 
adopte măsuri de urgență notifică această 
intenție Comisiei, celorlalte state membre 
și consiliilor consultative regionale 
relevante prin trimiterea unui proiect al 
respectivelor măsuri, însoțit de o expunere 
de motive, înaintea de a le adopta.
(3) Statele membre și consiliile 
consultative regionale relevante pot 
trimite observațiile lor în scris Comisiei în 
termen de cinci zile lucrătoare de la data 
notificării. Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare prin care confirmă, anulează 
sau modifică măsura în cauză. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56.
Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător privind o 
amenințare gravă și neprevăzută la adresa 
conservării resurselor acvatice vii sau la 
adresa ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare cu 
aplicabilitate imediată în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 56 
alineatul (2).
(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
coroborat cu articolul 5 din același 
regulament.

Justificare

Deși articolul 13 alineatul (1) conferă competențe Comisiei, prezentul articol conferă statelor 
membre competențe de a adopta măsuri de urgență. Textul reintroduce articolul 8 al fostului 
Regulament PCP, sub o formă ușor modificată în conformitate cu recomandările Serviciului 
Juridic al Parlamentului.

Amendamentul80

Propunere de regulament
Articolul 14 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie instituite cadre de măsuri tehnice 
care să asigure protecția resurselor 
biologice marine și reducerea impactului 
activităților de pescuit asupra stocurilor de 
pește și asupra ecosistemelor marine.
Cadrele de măsuri tehnice trebuie:

Trebuie instituite cadre de măsuri tehnice 
care să asigure, în apele Uniunii și pentru 
navele Uniunii exploatate în afara apelor 
Uniunii, protecția resurselor biologice 
marine și reducerea impactului activităților 
de pescuit asupra stocurilor de pește și 
asupra ecosistemelor marine. Cadrele de 
măsuri tehnice trebuie:

Amendamentul81

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să ducă la o reducere a capturilor de 
organisme marine nedorite;

(c) să reducă la minimum și, dacă este 
posibil, să elimine capturile nedorite de 
organisme marine, de specii vulnerabile și 
protejate și de păsări marine;

Amendamentul 82
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Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să atenueze impactul uneltelor de 
pescuit asupra ecosistemului și asupra 
mediului, acordând o atenție specială 
protecției stocurilor și a habitatelor 
sensibile din punct de vedere biologic.

(d) să reducă la minimum impactul
echipamentelor tehnice, inclusiv al
uneltelor de pescuit, asupra ecosistemului 
și asupra mediului, acordând o atenție 
specială protecției stocurilor și a habitatelor 
sensibile din punct de vedere biologic, în 
special fundului mării.

Justificare
Fundul mării este extrem de bogat în biodiversitate, dar și extrem de vulnerabil la efectele 
negative ale anumitor practici de pescuit.

Amendamentul83

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera da

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să contribuie la realizarea, până în 
2020, a unei stări ecologice bune, în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2008/56/CE. 

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele urmărite de măsurile 
introduse, în conformitate cu prezentul 
articol, se întrerupe sau se suspendă 
asistența financiară acordată de Uniune 
respectivului stat membru în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului.
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Amendamentul85

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile din următoarele stocuri 
de pește care fac obiectul unor limite de 
captură și care sunt capturate în timpul 
activităților de pescuit în apele Uniunii sau 
de navele de pescuit ale Uniunii aflate în 
afara apelor UE trebuie să fie aduse și 
păstrate la bordul navelor de pescuit, 
înregistrate și debarcate, cu excepția 
cazului în care se utilizează ca momeală 
vie, în conformitate cu următorul calendar:

(1) Toate capturile din stocuri de specii 
recoltate capturate în timpul activităților de 
pescuit în apele Uniunii sau de navele de 
pescuit ale Uniunii aflate în afara apelor 
UE trebuie să fie aduse și păstrate la bordul 
navelor de pescuit, înregistrate și debarcate 
în porturile Uniunii sau în porturile 
desemnate ale țărilor terțe, cu excepția 
cazului în care se utilizează ca momeală 
vie, în conformitate cu cerințele care sunt 
specificate în planurile multianuale sau, în 
lipsa acestora, cu următorul calendar:

(a) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2014:

(a) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2014: stocurile din Marea Nordului-
stocurile din Marea Baltică;

- macrou, hering, stavrid negru, putasu, 
speciile de caproide, hamsie, argentină, 
sardinele, capelin;
- ton roșu, pește-spadă, ton alb, ton obez, 
alte istioforide;
(b) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2015: cod, merluciu, limbă-de-mare;

(b) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2015: stocurile atlantice și stocurile de 
specii de adâncime;

(c) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2016: eglefin, merlan, cardină albă, pește-
pescar, cambulă de Baltica, mihalț-de-
mare, cod saithe, polac, limbă-roșie, 
calcan, calcan-neted, mihalț-de-mare 
albastru, sabie neagră, grenadier de 
piatră, pion portocaliu, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană.

(c) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2016: stocurile din Marea Mediterană și 
toate celelalte stocuri. 

(1a) Navele Uniunii păstrează evidența 
tuturor speciile capturate de la 1 ianuarie 
2014 și debarcate sau aruncate în mare; 
această evidență se furnizează statelor 
membre și se pune la dispoziția 
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publicului;
(1b) Toate speciile capturate în apele 
Uniunii sau de către navele Uniunii în 
afara apelor Uniunii se debarcă de la 1 
ianuarie 2016 în porturile Uniunii sau în 
porturile desemnate ale țărilor terțe, cu 
excepția cazului în care există dispoziții 
speciale pentru aruncarea lor în mare în 
cadrul planurilor multianuale sau într-un 
registru gestionat și publicat de către 
Comisie.
(1c) În cazul nerespectării cerințelor 
stabilite la alineatul (1) literele (a) – (c), 
statele membre suspendă alocarea 
posibilităților de pescuit către nava în 
cauză pe o perioadă de până la trei ani.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile multianuale pentru pescăriile 
care capturează speciile enumerate la 
alineatul (1) includ măsuri tehnice 
complexe și alte măsuri concepute să 
elimine capturile de pești țintă care nu au 
atins dimensiunile minime și de specii 
nedorite și/sau neautorizate.

Amendamentul87

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la (2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
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alineatul (1), trebuie stabilite, pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile, 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare. Vânzarea capturilor din aceste 
stocuri de pește sub dimensiunea minimă 
de referință pentru conservare este permisă 
numai pentru prelucrarea în făină de 
pește sau în hrană pentru animale de 
companie.

alineatul (1), trebuie stabilite, pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile, 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare până la data obligației de a 
debarca toate capturile. Vânzarea sau 
furnizarea capturilor din aceste stocuri de 
pește sub dimensiunea minimă de referință 
pentru conservare se interzice, excepție 
făcând distribuitorii autorizați în
exclusivitate în scopul prelucrării în făină
și ulei de pește din specii comerciale de 
pește sau în hrană pentru animale de 
companie. Statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a pune în 
aplicare aceste cerințe și prevăd penalizări 
eficiente, disuasive și proporționate.

Amendamentul88

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie stabilite, în conformitate cu 
articolul 27 din [regulamentul privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], standardele de 
comercializare pentru capturile de pește 
care depășesc posibilitățile de pescuit 
stabilite.

(3) Trebuie stabilite, în conformitate cu 
articolul 27 din [regulamentul privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], norme de comercializare 
pentru capturile de pește care depășesc 
posibilitățile de pescuit stabilite și se 
încadrează sub dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Veniturile obținute din vânzarea 
menționată la alineatul (2) le revin 
autorităților de gestionare a pescăriilor și 
se utilizează pentru activități de cercetare, 
de control și de punere în executare.

Amendamentul90

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să se asigure că 
navele de pescuit ale Uniunii care le 
arborează pavilionul sunt echipate pentru a 
asigura documentarea completă a tuturor 
activităților de pescuit și de prelucrare, în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de a debarca integral capturile.

(4) Statele membre trebuie să se asigure că 
navele de pescuit ale Uniunii care le 
arborează pavilionul sunt echipate pentru a 
asigura documentarea completă a tuturor 
activităților de pescuit și de prelucrare, în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de a debarca integral capturile. Statele 
membre pun la dispoziția publicului 
evidența tuturor capturilor.

Amendamentul91

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu articolul 29, 
statele membre furnizează stimulente 
navelor de pescuit pentru a utiliza unelte 
selective și pentru a reduce capturile 
nedorite.
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Amendamentul92

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Consiliul, la propunerea Comisiei în 
temeiul articolului 43 alineatul (3) din 
TFUE, hotărăște cu privire la 
posibilitățile de pescuit și la alocarea 
acestora către statele membre. 
Propunerea Comisiei și decizia 
Consiliului respectă în totalitate articolul 
4 litera (b).
Posibilitățile de pescuit în cauză nu 
permit capturi de pește din nicio specie 
care să depășească, în orice an sau 
perioadă dintr-un an, nivelul necesar 
atingerii obiectivului stabilit la articolul 
10 alineatul (1).

(1) Posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre trebuie să asigure fiecărui stat 
membru o relativă stabilitate a activităților 
de pescuit pentru fiecare stoc sau pescărie.
Interesele fiecărui stat membru trebuie să 
fie luate în considerare atunci când sunt 
alocate noi posibilități de pescuit.

(1) Posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre trebuie să asigure fiecărui stat 
membru o relativă stabilitate a activităților 
de pescuit pentru fiecare stoc sau pescărie.
Interesele fiecărui stat membru trebuie să 
fie luate în considerare atunci când sunt 
alocate noi posibilități de pescuit în 
contextul realizării obiectivelor prevăzute 
la articolele 2 și 3 și al aplicării 
principiilor bunei guvernanțe enunțat la 
articolul 4.

(2) În cadrul posibilităților de pescuit totale 
pot fi rezervate posibilități de pescuit 
pentru capturile accidentale.

(2) În cadrul posibilităților de pescuit totale 
pot fi rezervate posibilități de pescuit 
pentru capturile accidentale.

(3) Posibilitățile de pescuit trebuie să 
respecte țintele cuantificabile, calendarele 
și marjele stabilite în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) și cu articolul 11 
literele (b), (c) și (h).

(3) Posibilitățile de pescuit nu depășesc 
nivelul specificat în avizele științifice și 
respectă obiectivele prevăzute la articolele 
2 și 3 și principiile bunei guvernanțe de la 
articolul 4, precum și țintele cuantificabile, 
calendarele și marjele stabilite în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și 
cu articolul 11 literele (b), (c) și (h).

(3a) Statele membre răspund de 
distribuirea posibilităților de pescuit 
alocate între diferite segmente ale flotelor 
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lor de pescuit și, la stabilirea priorităților, 
statele membre pot ține seama de factorii 
sociali și de mediu, inclusiv de beneficiile 
care pot fi obținute din majorarea 
cuantumului alocat practicilor de pescuit 
la scară mică și cu impact redus.

(4) După ce trimit Comisiei o notificare în 
acest sens, statele membre pot schimba 
între ele toate sau o parte dintre 
posibilitățile de pescuit care le-au fost 
alocate.

(4) După ce trimit Comisiei o notificare în 
acest sens, statele membre pot schimba 
între ele toate sau o parte dintre 
posibilitățile de pescuit care le-au fost 
alocate.

Amendamentul93

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Consiliul nu se abate de la aceste 
ținte, calendare și marje decât pe baza 
avizelor științifice recente, validate, din 
partea unui comitet științific recunoscut 
sau a unei instituții de acest fel și în 
conformitate cu articolul 4 litera (b).

Justificare
Amendamentul de față îi permite Consiliului să adapteze posibilitățile de pescuit atunci când 
există avize științifice actualizate care arată că limitele din planurile multianuale nu mai 
corespund obiectivului privind atingerea producției maxime durabile.

Amendamentul94

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
în care se evaluează dacă posibilitățile de 
pescuit actuale se dovedesc a fi eficiente 
în ceea ce privește refacerea și menținerea 
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populațiilor de specii recoltate la niveluri 
peste cele care permit obținerea producției 
maxime durabile. 

Justificare
Posibilitățile de pescuit se stabilesc de către Consiliu. Parlamentul și publicul trebuie să aibă 
posibilitatea de a evalua dacă acestea contribuie la realizarea producției maxime durabile.

Amendamentul95

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Într-un plan multianual elaborat în 
temeiul articolelor 9, 10 și 11, statele 
membre sunt autorizate să adopte măsuri 
conforme cu planul multianual respectiv 
care să specifice măsurile de conservare 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul în legătură cu stocuri din apele 
Uniunii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit.

(1) În contextul unui plan multianual 
elaborat în temeiul articolelor 9, 10 și 11, 
statele membre sunt autorizate să adopte 
măsuri conforme cu planul multianual 
respectiv care să specifice măsurile de 
conservare aplicabile navelor care le 
arborează pavilionul în legătură cu stocuri 
din apele Uniunii pentru care le-au fost 
alocate posibilități de pescuit și tuturor 
navelor care pescuiesc în apele teritoriale 
ale statului membru.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3;

(a) să fie compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3 și cu 
principiile bunei guvernanțe prevăzute la 
articolul 4;

Amendamentul 97
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) au forma unui plan coerent, care 
include măsuri adoptate în temeiul 
articolului 21;

Justificare

Măsurile adoptate de statele membre pentru a pune în aplicare dispozițiile planului 
multianual sunt prevăzute într-un plan coerent și nu reprezintă doar un ansamblu de măsuri 
individuale. Acestea ar trebui să includă orice măsură stabilită în cadrul măsurilor tehnice.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îndeplinesc în mod eficace obiectivele 
și țintele cuantificabile stabilite în planul 
multianual; și

(c) îndeplinesc în mod eficace, cu un nivel 
înalt de probabilitate și în termenul 
specificat, obiectivele și țintele 
cuantificabile stabilite în planul multianual;
și

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au în comun o zonă 
de pescuit care face obiectul unui plan 
multianual se coordonează și cooperează 
pentru a se asigura că măsurile adoptate 
sunt compatibile cu cerințele de la 
alineatul (2).

Amendamentul 100
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este responsabil de coordonarea 
cooperării statul membru care deține cea 
mai mare proporție din capturile totale 
admisibile sau din efortul de pescuit 
pentru un anumit stoc.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau în considerare 
informațiile, opiniile și avizele furnizate 
de consiliile consultative, de părțile 
interesate din zona de pescuit în cauză și 
de instituțiile științifice.

Amendamentul 102

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru nu 
obține rezultatele care constituie 
obiectivul măsurilor adoptate în 
conformitate cu prezentul articol, se 
întrerupe sau se suspendă asistența 
financiară acordată de Uniune 
respectivului stat membru în temeiul 
politicii comune în domeniul pescuitului.



AD\901491RO.doc 59/95 PE480.515v04-00

RO

Amendamentul103

Propunere de regulament
Articolul 21 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre pot 
fi autorizate să adopte măsuri conforme cu 
respectivul cadru care să specifice măsurile 
tehnice aplicabile navelor care le 
arborează pavilionul, în ceea ce privește
stocurile din apele proprii pentru care le-au 
fost alocate posibilități de pescuit. Statele 
membre trebuie să se asigure că aceste 
măsuri tehnice:

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre sunt
autorizate să adopte măsuri conforme cu 
respectivul cadru care să specifice măsurile 
tehnice aplicabile tuturor navelor care
desfășoară activități legate de stocurile din 
apele proprii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. Statele membre 
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care au în comun o 
zonă de pescuit se coordonează și 
cooperează pentru a se asigura că 
măsurile adoptate sunt compatibile cu 
cerințele de la primul paragraf.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care un stat membru nu 
obține rezultatele care constituie 
obiectivul măsurilor adoptate în 
conformitate cu prezentul articol, se 
întrerupe sau se suspendă asistența 
financiară acordată de Uniune 
respectivului stat membru, în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului.
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Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsurile tehnice cuprinse într-un 
cadru de măsuri tehnice, în cazul în care 
statele membre cărora li s-a conferit 
competența de a lua măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

Amendamentul107

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se aplice numai navelor de pescuit 
care arborează pavilionul statului 
membru respectiv, sau, în cazul 
activităților de pescuit care nu sunt 
desfășurate de o navă de pescuit, 
persoanelor stabilite pe teritoriul său;

(a) să se aplice tuturor navelor care 
desfășoară activități legate de stocurile 
din apele lor pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit;

Justificare
În cazul apelor de coastă, cerințele statului membru trebuie să se aplice tuturor navelor de 
pescuit, indiferent de pavilion. Nicio altă abordare nu poate fi considerată corectă pentru 
toată lumea.
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Amendamentul108

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsurile de conservare 
și gestionare care urmează a fi adoptate de 
un stat membru riscă să afecteze navele de 
pescuit ale altor state membre, măsurile 
respective trebuie să fie adoptate numai 
după consultarea Comisiei, a statelor 
membre în cauză și a consiliilor 
consultative competente în privința 
proiectului care cuprinde măsurile 
respective, însoțit de o expunere de motive.

(2) În cazul în care măsurile de conservare 
și gestionare care urmează a fi adoptate de 
un stat membru riscă să afecteze navele de 
pescuit ale altor state membre, măsurile 
respective se adoptă numai după
informarea Comisiei, a statelor membre în 
cauză și a consiliilor consultative 
competente cu privire la măsurile 
respective, însoțite de o expunere de 
motive în care se demonstrează inclusiv 
că măsurile nu sunt discriminatorii.

Justificare
În vederea conservării și pentru promovarea egalității între toate navele de pescuit, rolul 
statelor membre trebuie consolidat în această privință.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Măsuri adoptate de statele membre pentru 

punerea în aplicare a legislației privind 
mediul

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii privind pescuitul în 
ariile speciale de conservare în înțelesul 
articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, al 
articolului 4 din Directiva 2009/147/CE și 
al articolului 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE, precum și în 
temeiul articolului 12 din Directiva 
92/43/CEE, în zonele marine protejate în 
temeiul Convenției maritime regionale și 
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în ecosistemele marine vulnerabile care 
fac obiectul acordurilor globale la care a 
aderat UE și în ape care se află sub 
suveranitatea sau jurisdicția respectivului 
stat membru. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 din prezentul 
regulament și nu trebuie să fie mai puțin 
riguroase decât cele din legislația 
existentă a Uniunii.
(2) În cazul în care măsurile de 
conservare și gestionare care urmează să 
fie adoptate de un stat membru riscă să 
afecteze navele de pescuit ale altor state 
membre, acestea se adoptă numai după 
consultarea Comisiei, a statelor membre 
în cauză și a consiliilor consultative 
competente cu privire la proiectul 
măsurilor respective, însoțit de o expunere 
de motive. Această expunere de motive 
conține:
(a) argumentele științifice pentru 
măsurile propuse;
(b) activitățile flotelor din zonă, împărțite 
pe țară, echipamente și specii vizate;
(c) alte măsuri de conservare care se 
aplică zonei în cauză;
(d) măsuri de monitorizare și control 
prevăzute de statul membru în zona 
respectivă;
(3) Statele membre și consiliile 
consultative regionale în cauză pot trimite 
Comisiei observațiile lor scrise în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la data 
notificării. 
(4) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a confirma, a anula 
sau a modifica măsura propusă, în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la data 
notificării.

Justificare

Statele membre trebuie să aibă la dispoziție o modalitate rapidă și echitabilă de 
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implementare a măsurilor de pescuit în cadrul propriilor zone marine protejate și în afara 
limitei de 12 mile marine. Textul de față se apropie de textul propus și aproape aprobat din 
Regulamentul privind măsurile tehnice, sub forma sa modificată, din 2008.

Amendamentul110

Propunere de regulament
Articolul 27 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Fiecare stat membru își evaluează 
propria capacitate de pescuit și, în cazul 
în care se demonstrează existența unei 
supracapacități în conformitate cu 
articolul 34, pune în aplicare măsuri de 
reducere a capacității. 

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013,
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

(1) Fiecare stat membru poate, pe baza 
unor criterii echitabile și transparente, să 
instituie pentru navele care le arborează 
pavilionul un sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile sau să adopte alte 
instrumente de gestionare bazate pe 
drepturi.

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; și
(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.
(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la orice decizie de instituire a unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile sau de gestionare pe bază de 
drepturi și pun la dispoziția publicului 
toate informațiile relevante.
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Amendamentul111

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatele 3a - 3e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concesiunile de pescuit transferabile 
rămân în proprietatea statului membru 
responsabil de alocarea lor. Un stat 
membru poate să revoce concesiunile de 
pescuit transferabile ale unui titular, dacă 
nu sunt îndeplinite obiectivele sau 
cerințele politicii statului respectiv cu 
privire la alocări și dacă titularul nu a 
respectat cerințele rezonabile de 
conformitate ale statului membru 
respectiv.
(3b) La elaborarea unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pe 
care îl pot adopta, statele membre țin 
seama de criterii sociale, economice și de 
mediu și pot:
(a) să limiteze proporția posibilităților de 
pescuit care urmează să fie alocate 
oricărui titular;
(b) să limiteze numărul concesiunilor de 
pescuit transferabile care pot fi 
înregistrate pe numele unei singure nave;
(c) să limiteze sau să interzică transferul 
de concesiuni de pescuit transferabile 
între anumite segmente ale flotei de 
pescuit;
(d) să limiteze sau să interzică transferul 
de concesiuni de pescuit transferabile 
între anumite zone geografice, pentru a 
proteja comunitățile costiere;
(e) să limiteze sau să interzică 
concesionarea alocațiilor anuale de
pescuit pentru a se asigura că titularii au 
un interes direct și pe termen lung în ceea 
ce privește zona de pescuit;
(f) să limiteze măsura în care pot fi 
împărțite concesiunile de pescuit 
transferabile și să solicite navelor să 
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dețină un număr minim pentru a li se 
permite să pescuiască;
(g) să limiteze transferul concesiunilor de 
pescuit transferabile către părți care pot 
demonstra că au o legătură economică 
directă cu zona de pescuit;
(h) să solicite dezmembrarea unei nave 
care, în urma vânzărilor, are mai puține 
concesiuni de pescuit transferabile decât 
un minimum specificat;
(i) să rezerve o parte din posibilitățile de 
pescuit pentru a le distribui operatorilor 
noi;
(3c) Statele membre informează Comisia 
cu privire la intenția de a institui orice 
astfel de sistem și publică toate 
informațiile relevante.
(3d) Comisia poate adopta acte delegate, 
în conformitate cu articolul 55, prin care 
să refuze recunoașterea unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile 
instituit de un stat membru, în cazul în 
care consideră că sistemul respectiv nu 
este în măsură să contribuie la realizarea 
reducerilor de capacitate necesare pentru 
atingerea obiectivului stabilit la articolul 
10 alineatul (1) și, în astfel de situații, 
dacă nu se operează modificări 
satisfăcătoare, Comisia poate aplica 
sancțiunile financiare menționate la 
articolul 50 alineatul (2).
(3e) Înainte de orice alocare de 
concesiuni de pescuit transferabile, toate 
statele membre publică o declarație 
referitoare la politica lor în acest sens, în 
care menționează scopul acesteia, 
prezintă o schiță a modului în care se vor 
realiza schimburile de concesiuni de 
pescuit transferabile, oferă detalii cu 
privire la normele și reglementările care 
urmează să se aplice și explică 
modalitățile de reziliere a concesiunilor.
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Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

(2) Fiecare stat membru care alege să 
instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile alocă concesiuni de pescuit 
transferabile pe baza unor criterii de mediu 
și sociale echitabile și transparente pentru 
fiecare stoc sau grup de stocuri pentru care 
sunt alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în afara 
apelor Uniunii. Criteriile transparente 
pentru alocarea concesiunilor de pescuit 
transferabile se stabilesc de către 
Parlamentul European și Consiliu, se pun 
la dispoziția publicului și includ 
următoarele, însă fără a se limita la 
acestea:
(a) utilizarea de metode, unelte și practici 
mai selective cu niveluri scăzute de 
capturi accidentale și cu un impact redus 
asupra ecosistemului marin;
(b) dovada respectării continue în trecut a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și a limitelor pentru capturi 
și/sau pentru efortul de pescuit desemnate 
în avizele științifice;
(c) crearea de locuri de muncă de calitate, 
cu condiția ca aceasta să nu aibă efecte 
negative asupra mediului;
(d) utilizarea unor nave și a unor metode 
de pescuit cu emisii scăzute de 
combustibil și eficiente din punct de 
vedere energetic; 
(e) utilizarea unor echipamente de 
supraveghere video sau a unor 
echipamente electronice de monitorizare 
echivalente;
(f) asigurarea unor condiții de lucru care 
respectă standarde internaționale 
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relevante, în special Convenția OIM din 
2007 privind munca în domeniul 
pescuitului;
(g) producția raportată cel puțin pe 
perioada ultimilor trei ani.

Amendamentul113

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 
unei nave de pescuit care arborează 
pavilionul acelui stat membru sau unor 
persoane juridice sau fizice doar în scopul 
utilizării pe o astfel de navă. Concesiunile 
de pescuit transferabile pot fi grupate în 
vederea gestionării colective de către 
persoane juridice sau fizice sau de către 
organizații de producători recunoscute. Pe 
baza unor criterii transparente și obiective, 
statele membre pot limita eligibilitatea 
pentru acordarea concesiunilor de pescuit 
transferabile.

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 
unei nave de pescuit implicate activ în 
activități de pescuit care arborează 
pavilionul acelui stat membru sau unor 
persoane juridice sau fizice implicate activ 
în activități de pescuit doar în scopul 
utilizării pe o astfel de navă. Concesiunile 
de pescuit transferabile pot fi grupate în 
vederea gestionării colective de către 
persoane juridice sau fizice implicate în 
mod direct în industria pescuitului sau de 
către organizații de producători 
recunoscute sau alte organisme similare.
Pe baza unor criterii transparente și 
obiective, statele membre pot limita 
eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.

Amendamentul114

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin
șapte ani, în scopul realocării lor. În cazul 
în care nu limitează perioada de valabilitate 
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concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin șapte
ani.

Amendamentul115

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot să aloce 
concesiuni de pescuit transferabile în mod 
gratuit, pot să solicite plata unei taxe sau 
pot să aloce concesiunile respective prin 
licitație titularilor care respectă toate 
celelalte cerințe.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) și
(6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) și
(6), statele membre pot retrage și realoca
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de doi ani consecutivi.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La introducerea unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile, statele 
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membre ar trebui să își adapteze propriile 
norme pentru a proteja interesele 
activităților de pescuit costiere și pentru a 
asigura protecția împotriva efectelor 
negative ale sistemului, cum ar fi 
concentrarea excesivă sau specula.

Justificare

Concentrarea și speculația, precum și neprotejarea intereselor activităților de pescuit 
costiere în ceea ce privește concesiunile de pescuit constituie o amenințare reală la adresa 
bunei funcționări a sistemului de concesiuni de pescuit transferabile.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit transferabile menționate la 
articolul 28, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre sau 
stabilite în planurile de gestionare adoptate 
de statele membre în conformitate cu
articolul 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1967/2006.

(1) Indiferent dacă un stat membru a ales 
să introducă concesiuni de pescuit 
transferabile, statele membre, în 
conformitate cu articolul 33 și cu criteriile 
transparente enumerate la articolul 28 
alineatul (2), alocă posibilități de pescuit 
individuale titularilor de concesiuni de 
pescuit transferabile, în funcție de 
posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre sau stabilite în planurile de 
gestionare adoptate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

Amendamentul119

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste posibilități de pescuit nu prevăd, 
pentru nicio specie, capturi care depășesc, 
în decursul oricărui an sau oricărei 
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perioade dintr-un an, nivelul necesar 
pentru atingerea obiectivului de la 
articolul 10 alineatul (1).

Justificare
Stocurile halieutice au fost distruse din cauza gândirii pe termen scurt și a faptului că 
administrațiile nu au respectat avizele științifice. Obiectivul de refacere a nivelurilor 
stocurilor peste nivelul producției maxime sustenabile trebuie să fie prioritar.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 %
din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

(4) Statele membre pot rezerva până la
20 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate.

Justificare

Rezervele le permit statelor membre să le furnizeze operatorilor mai sustenabili acces la 
posibilitățile de pescuit.

Amendamentul121

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 28 
și când alocă posibilități de pescuit în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, statele membre pot oferi, în cadrul 

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit
transferabile în conformitate cu articolul 28 
și când alocă posibilități de pescuit în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, statele membre pot oferi stimulente 
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posibilităților de pescuit care le-au fost 
alocate, stimulente navelor de pescuit care 
utilizează unelte de pescuit selective care 
elimină capturile accidentale nedorite.

navelor de pescuit care utilizează metode 
de pescuit cu impact scăzut și/sau 
utilizează unelte și practici de pescuit 
selective care elimină capturile nedorite și 
alte efecte negative asupra mediului 
marin.

Amendamentul122

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca registrul, precum și detaliile 
privind termenele și condițiile conform 
cărora au fost alocate concesiunile de 
pescuit transferabile și posibilitățile de 
pescuit să fie puse la dispoziția publicului.

Justificare
Este inacceptabil ca publicul să nu cunoască identitatea titularilor alocațiilor și condițiile pe 
care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.

(2) Un stat membru nu poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.



PE480.515v04-00 72/95 AD\901491RO.doc

RO

Amendamentul124

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre pot condiționa 
autorizarea transferului de scoaterea din 
exploatare și dezmembrarea navei care își 
vinde drepturile de pescuit.

Justificare
Trebuie redusă capacitatea flotelor europene de pescuit. Astfel de transferuri vor aduce 
proprietarilor de nave câștiguri financiare substanțiale, iar dezmembrarea navelor poate, de 
asemenea, fi profitabilă.   

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

(1) Fiecare stat membru decide modul în 
care pot fi alocate navelor care arborează 
pavilionul său, inclusiv navelor de pescuit 
la scară mică, posibilitățile de pescuit care 
i-au fost alocate în conformitate cu
articolul 16 și care nu fac obiectul unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, conforme cu 
criteriile prevăzute la articolul 28 
alineatul (2), care trebuie publicate. Statul 
membru informează Comisia cu privire la 
metoda de alocare.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 33a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Măsurarea capacității de pescuit
Flotele de pescuit ale statelor membre se 
măsoară din perspectiva capacității lor de 
a captura pești. În acest sens, până la 
31 iulie 2013, Comisia prezintă  
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2930/1986 al 
Consiliului în vederea definirii capacității 
în funcție de următoarele caracteristici:
(a) lungimea totală;
(b) lățimea;
(c) tonajul brut;
(d) puterea motorului;
(e) tipul uneltelor;
(f) dimensiunea uneltelor (inclusiv 
numărul de unități utilizate);
(g) orice altă caracteristică măsurabilă 
care afectează capacitatea unei nave de a 
captura pești.
Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
publică un inventar detaliat al capacității 
flotelor de pescuit actuale ale fiecărui stat 
membru, însoțit de o evaluare a 
capacității adecvate a fiecărei flote, având 
în vedere resursele disponibile acesteia. 
Comisia își fundamentează acest 
document pe informațiile furnizate de 
statele membre, precum și pe alte 
informații puse la dispoziție de institutele 
științifice, de organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului și de alte entități.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre instituie, până în 2015,
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru
efectiv între această capacitate de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (2) până cel târziu 
în 2015. Aceste măsuri trebuie să aibă la 
bază o evaluare a capacității flotei în 
raport cu posibilitățile de pescuit, în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 11 și în cadrul planurilor 
multianuale. În cazul în care nu există un 
plan multianual, aceste măsuri trebuie 
instituite în mod prioritar, până cel târziu 
în [2015]. Statele membre informează 
anual Comisia cu privire la progresele 
înregistrate.

Justificare

Evaluarea capacității flotei este o condiție preliminară pentru gestionarea eficace a flotei și 
este necesar să se stabilească termene-limită clare pentru întreprinderea de acțiuni de către 
statele membre.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit bazate pe datele furnizate la 
articolul 33a al doilea paragraf.

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă rapoarte anuale cu 
privire la măsura în care statele membre 
respectă obligațiile care le revin în 
temeiul articolelor 33a, 35 și al 
prezentului articol.

Amendamentul130

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
privind definirea informațiilor menționate 
la alineatul (1).

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre și a publicului.
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind definirea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Justificare
Deschidere și transparență.

Amendamentul131

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor,
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și a activităților de acvacultură,
gestionează aceste date, le fac publice și le 
furnizează, în conformitate cu cerințele 
aplicabile, utilizatorilor finali ai datelor 
științifice, inclusiv organismelor desemnate 
de Comisie. Aceste date se strâng cel puțin 
o dată la doi ani în cazul stocurilor ale 
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căror niveluri sunt sub cele care pot 
asigura producția maximă sustenabilă. În 
special, aceste dat permit evaluarea:

Justificare
Ar trebui să se depună toate eforturile pentru a se asigura că datele reflectă situația curentă. 
Ar trebui să existe o prezumție în favoarea publicării datelor în afara cazurilor excepționale. 
Datele sunt necesare pentru a se stabili că gestionarea acvaculturii nu se dovedește a fi în 
detrimentul mediului marin.

Amendamentul132

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate,

(a) stării actuale a resurselor biologice 
marine exploatate,

Amendamentul133

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului actual de pescuit, cu 
includerea capturilor accidentale, a 
impactului pe care îl au activitățile de 
pescuit și de acvacultură asupra resurselor 
biologice marine și asupra ecosistemelor 
marine, precum și a atingerii unei bune 
stări ecologice în înțelesul Directivei 
2008/56/CE și
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Amendamentul134

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) performanțelor socioeconomice ale 
sectoarelor pescuitului, acvaculturii și 
prelucrării în apele Uniunii și în afara 
acestora.

(c) performanțelor socioeconomice actuale
ale sectoarelor pescuitului, acvaculturii și 
prelucrării în apele Uniunii și în afara 
acestora.

Amendamentul135

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se asigure că datele colectate sunt 
exacte și fiabile;

(d) să se asigure că datele colectate sunt 
exacte, fiabile și complete;

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se asigure că la colectarea datelor, 
datele și metodologiile științifice iau în 
considerare factori precum acidificarea și 
temperatura mării, asigurându-se astfel 
că pe tot parcursul anului se strâng date 
din diferite regiuni;

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să aloce concesiuni de pescuit 
transferabile numai cu condiția ca 
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titularii lor să transmită anual către 
statele membre datele solicitate, date 
economice și sociale în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (1);

Amendamentul138

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să asigure stocarea în condiții de 
siguranță a datelor colectate și, dacă este 
cazul, protejarea adecvată și
confidențialitatea acestora;

(f) să asigure stocarea în condiții de 
siguranță a datelor colectate, punându-le 
la dispoziția publicului, cu excepția unor 
cazuri excepționale, în care poate fi 
necesar să se asigure protecția și 
confidențialitatea corespunzătoare și în 
care se declară motivele acestor restricții;

Amendamentul139

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) să se asigure că Comisia sau 
organismele desemnate de aceasta au acces 
la bazele de date și sistemele naționale 
utilizate pentru prelucrarea datelor culese, 
în scopul verificării existenței și calității 
datelor.

(g) să se asigure că Comisia sau 
organismele desemnate de aceasta au acces 
la toate bazele de date și sistemele 
naționale utilizate pentru prelucrarea 
datelor culese, în scopul verificării 
existenței și calității datelor.

Amendamentul140

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 

(5) Colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor se desfășoară în cadrul 
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se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al 
Consiliului din 25 februarie 2008 privind 
instituirea unui cadru comunitar pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor din sectorul pescuitului și 
sprijinirea consultanței științifice cu 
privire la politica comună în domeniul 
pescuitului1, care se revizuiește și/sau se 
modifică sau, dacă este cazul, se 
înlocuiește cu un cadru de un standard 
cel puțin echivalent care pune în aplicare 
dispozițiile prezentului articol. Începând
cu 2014, colectarea, gestionarea și 
utilizarea datelor este reglementată de un 
nou program multianual, căruia i se aplică 
dispozițiile prezentului articol și ale 
Regulamentului (CE) nr. 2008/199/CE. 
Un asemenea program multianual trebuie 
să includă ținte privind gradul de precizie 
al datelor care trebuie colectate și 
nivelurile de agregare pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea acestor date.

Regulamentul (CE) nr. 199/2008 se aplică 
în continuare programelor naționale 
adoptate pentru colectarea și gestionarea 
datelor pentru anii 2011, 2012 și 2013.
_____________
1 JO L 60, 5.3.2008, p. 1. 

Amendamentul141

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica țintele 
referitoare la precizia datelor care urmează 
să fie colectate și pentru a defini nivelurile 
de agregare pentru colectarea, gestionarea 
și utilizarea acestor date, pentru programul 

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica țintele 
referitoare la precizia datelor care urmează 
să fie colectate și pentru a defini nivelurile 
de agregare pentru colectarea, gestionarea 
și utilizarea acestor date, pentru programul 
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multianual menționat la alineatul (5). multianual menționat la alineatul (5), 
precum și pentru a asigura coordonarea 
între statele membre în ceea ce privește 
culegerea datelor și prezentarea acestora.

Amendamentul142

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 50, 
Comisia sistează asistența financiară dacă 
un stat membru nu furnizează datele 
științifice de a căror colectare este 
responsabil și nu dă curs solicitărilor 
rezonabile care îi sunt adresate în acest 
sens.

Justificare
Statelor membre li se solicită de mulți ani să culeagă date științifice, dar unele dintre ele nu 
au făcut acest lucru. Întrucât dovezile științifice sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a 
regulamentului, Comisia trebuie să dispună posibilitatea de a aplica sancțiuni.

Amendamentul143

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3.

(1) Uniunea sprijină și contribuie în mod 
activ la activitățile organizațiilor 
internaționale din domeniul pescuitului, 
inclusiv ale organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP), în 
conformitate cu obligațiile și 
angajamentele internaționale și cu
obiectivele de politică și în conformitate cu
principiile și obiectivele Uniunii și cu 
legislația existentă în domeniul 
pescuitului, al mediului și al dezvoltării, 
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inclusiv cu obiectivele stabilite la articolele 
2 și 3.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Poziția Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale din domeniul pescuitului și 
al ORGP trebuie să respecte principiile și 
obiectivele Uniunii din legislația privind 
pescuitul, mediul și dezvoltarea, inclusiv 
cu principiile și obiectivele stabilite la 
articolul 2 din prezentul regulament. 
Poziția Uniunii se bazează și pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că până în 2015 resursele
pescărești sunt menținute sau restabilite 
deasupra nivelurilor care pot să asigure
randamentul maxim sustenabil.

Justificare

Poziția UE în cadrul unor foruri internaționale, precum ORGP, nu ar trebui să contrazică 
obiectivele și principiile sale din alte domenii de politică, precum politica privind mediul și 
dezvoltarea.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al
organizațiilor internaționale.

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea bunei guvernanțe, a 
transparenței, a executării măsurilor și a
cunoștințelor științifice și a consultanței în 
cadrul ORGP și al altor organizații
internaționale.
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Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale. În 
acest context, Uniunea trebuie să își 
intensifice eforturile pentru a se asigura 
că țările terțe respectă convențiile 
internaționale și, în special, Convenția 
Națiunilor Unite privind dreptul mării 
(UNCLOS).

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică, socială și 
de mediu pentru activitățile de pescuit 
efectuate de navele de pescuit care 
arborează pavilionul și/sau sunt deținute de 
Uniune în apele țărilor terțe. Acordurile 
pentru pescuit sustenabil trebuie să 
respecte obligațiile internaționale și 
obiectivele de politică, precum și în 
concordanță cu articolele 2, 3 și 4.

Justificare

Asigurarea faptului că navele UE trebuie să îndeplinească aceleași cerințe oriunde își 
desfășoară activitățile de pescuit.

Amendamentul 148
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
trebuie să încerce și mai mult să creeze un 
cadru de guvernanță pentru flota Uniunii 
care își desfășoară activitățile de pescuit 
în apele țărilor terțe, care să fie cel puțin 
la fel de strict ca legislația Uniunii 
aplicabilă politicilor privind gestionarea 
pescuitului, protecția mediului și 
politicilor sociale.

Amendamentul149

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatele 2 și 2a - 2e (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă și că nivelul activităților de 
pescuit desfășurate de navele de pescuit 
ale Uniunii nu limitează posibilitățile de 
pescuit pentru pescarii locali din țările 
terțe.

(2a) Pentru a permite identificarea 
excedentului de captură admisibilă în 
conformitate cu alineatul (2), acordurile 
pentru pescuit sustenabil trebuie să 
asigure transparența și schimbul tuturor 
informațiilor relevante între Uniune și 
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țara terță privind efortul de pescuit total 
exercitat asupra stocurilor în cauză de 
către navele naționale și, dacă este cazul, 
de către navele străine.
(2b) Acordurile de parteneriat în 
domeniul pescuitului trebuie să prevadă 
că navele de pescuit ale Uniunii pot 
desfășura activități numai în apele țării 
terțe cu care a fost încheiat un acord, 
dacă acestea dețin o autorizație de pescuit 
care a fost emisă în conformitate cu o 
procedură acceptată de ambele părți la 
acord.
(2c) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
trebuie să prevadă că se acordă autorizații 
de pescuit de orice fel numai navelor de 
pescuit noi și celor care au arborat 
anterior pavilionul Uniunii cu cel puțin 
24 de luni înainte de cererea de acordare 
a unei autorizații de pescuit și care doresc 
să captureze specii care fac obiectul 
acordului pentru pescuit sustenabil.
(2d) Respectarea principiilor democratice, 
a statului de drept și a drepturilor omului, 
prevăzute în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, constituie un element 
esențial al acordurilor pentru pescuit 
sustenabil, care trebuie să includă 
dispoziții specifice referitoare la drepturile 
omului. 
(2e) Începând cu 1 ianuarie 2015, navele 
de pescuit ale Uniunii nu desfășoară nicio 
activitate de pescuit în apele țărilor terțe 
decât dacă respectă condițiile unui acord 
pentru pescuit sustenabil.

Amendamentul150

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la (a) a suporta o parte descrescătoare din 
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resursele de pește din apele țărilor terțe; costul accesului la resursele de pește din 
apele țărilor terțe, care este acoperită 
treptat de către proprietarii vehiculelor și 
care se elimină treptat de-a lungul 
timpului, urmând ca până în 2020 cel 
târziu costul accesului să fie suportat de 
către operatori;

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) a supune contractele financiare din 
cadrul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil unui mecanism de analiză 
deschis și responsabil, inclusiv unor 
audituri financiare disponibile public și 
unor evaluări independente privind 
rezultatele asistenței financiare aprobate 
de UE.

Justificare
UE acordă fonduri semnificative unor țări terțe pentru dezvoltarea sectorului pescuitului, 
însă în lipsa transparenței posibilitatea ca cetățenii locali să influențeze procesul decizional 
este redusă, iar potențialul de monitorizare a implementării proiectelor este minim. Prin 
urmare, îmbunătățirea transparenței este esențială pentru creșterea eficacității asistenței 
financiare și pentru a se evita riscul risipei sau al corupției. În trecut au existat mai multe 
cazuri în care asistența financiară acordată de UE în sectorul pescuitului a fost subminată de 
corupția din țările terțe.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Asigurarea unei acvaculturi sustenabile
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Amendamentul153

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă.
Aceste orientări strategice trebuie să țină 
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă.
Aceste orientări strategice trebuie să fie 
concepute pentru a garanta că activitățile 
de acvacultură sunt durabile din punct de 
vedere al mediului și contribuie la 
obținerea unei stări ecologice bune. 
Acestea trebuie să țină cont de pozițiile de 
plecare și de condițiile diferite din Uniune, 
trebuie să constituie baza pentru planurile 
strategice naționale multianuale și trebuie 
să vizeze:

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea calității, sustenabilității 
și competitivității sectorului acvaculturii și 
promovarea dezvoltării și inovării acestuia;

(aa) împiedicarea degradării mediului 
marin;
(ab) asigurarea respectării articolelor 2 și 
3 în toate activitățile de acvacultură;

(b) încurajarea activității economice; (b) încurajarea activității economice;
(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu.

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu;

(da) limitarea cantităților de hrană 
destinată acvaculturii obținută din 
activități de pescuit de pești sălbatici la 
niveluri care nu pun în pericol 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolul 10;
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(db) garantarea faptului că activitățile de 
acvacultură sunt compatibile cu 
obiectivele Directivei 2008/56/CE;
(dc) prevenirea apariției unor modificări 
nefavorabile în ecosistemele conexe.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) garantarea unor produse sănătoase și 
sigure.

Amendamentul155

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planurile strategice naționale 
multianuale trebuie să urmărească în 
special următoarele:

(4) Planurile strategice naționale 
multianuale trebuie să abordeze, în special 
următoarele:

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele; 

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;

(c) stabilirea unor indicatori de 
sustenabilitate ecologică, economică și 
socială;

(c) stabilirea unor indicatori de calitate și 
de sustenabilitate ecologică, economică și 
socială;

(ca) măsuri prin care se asigură 
conformitatea deplină a activităților de 
acvacultură cu legislația în vigoare a 
Uniunii privind mediul;
(cb) garantarea utilizării de furaje 
sustenabile;

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere (d) evaluarea altor efecte transfrontaliere 
posibile asupra resurselor biologice 
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posibile asupra statelor membre învecinate. marine și a ecosistemelor marine ale
statelor membre învecinate.

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) a asigura trasabilitatea tuturor 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, pentru a furniza informații 
verificabile și corecte privind originea 
produsului și a modului de realizare a 
acestuia și pentru a eticheta produsul în 
consecință, acordându-se o atenție 
deosebită etichetării ecologice;

Amendamentul157Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot solicita titularilor unei 
licențe de pescuit pentru navele de pescuit 
cu o lungime totală de minimum 12 metri 
care arborează pavilionul lor să contribuie 
în mod proporțional la costurile legate de 
punerea în aplicare a sistemului Uniunii de 
control al pescuitului.

Statele membre solicită titularilor unei 
licențe de pescuit pentru navele de pescuit 
cu o lungime totală de minimum 12 metri 
care arborează pavilionul lor să contribuie 
în mod proporțional la costurile legate de 
punerea în aplicare a sistemului Uniunii de 
control al pescuitului și a sistemului de 
colectare a datelor.
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Amendamentul158

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Poate fi acordată asistență financiară din 
partea Uniunii pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 
articolele 2 și 3.

Se acordă asistență financiară din partea 
Uniunii numai acțiunilor și inițiativelor 
conforme cu obiectivele prevăzute la 
articolele 2 și 3.

Justificare
Asistența financiară din partea Uniunii trebuie condiționată de respectarea obiectivelor 
regulamentului.

Amendamentul159

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului poate duce la întreruperea sau 
suspendarea plăților sau la aplicarea unei 
corecții financiare a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste 
măsuri sunt proporționale cu natura, 
amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului duce la întreruperea sau 
suspendarea plăților și la aplicarea unei 
corecții financiare a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste 
măsuri sunt proporționale cu natura, 
amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

(2a) Asistența financiară acordată de 
Uniune statelor membre este transparentă 
și justificată prin informații detaliate și 
oportune privind obiectivele și 
administrarea asistenței financiare, 
incluzând bugete și evaluări relevante, 
publicate de către Comisie.
(2b) Asistența financiară pentru măsuri 
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privind nave sau unelte depinde de 
eforturile statelor membre de a realiza un 
echilibru între capacitatea de pescuit și 
posibilitățile de pescuit în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1).

Amendamentul160

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru operatori este condiționată de 
respectarea de către aceștia a normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului.

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru operatori este condiționată de 
respectarea de către aceștia a obiectivelor 
și a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului.

Amendamentul161

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 
operatori duc la interzicerea temporară sau 
permanentă a accesului la asistența 
financiară a Uniunii și/sau la aplicarea 
unor reduceri financiare. Aceste măsuri 
sunt proporționale cu natura, amploarea, 
durata și repetarea încălcărilor grave.

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 
operatori în decursul a trei ani de la 
acordarea asistenței financiare din partea 
Uniunii duc la interzicerea temporară sau 
permanentă a accesului la asistența 
financiară a Uniunii, la aplicarea unor
sancțiuni financiare și la returnarea, în 
întregime sau parțial, a valorii asistenței 
financiare din partea Uniunii acordate 
anterior. Aceste măsuri sunt proporționale 
cu natura, amploarea, durata și repetarea 
încălcărilor grave.

Justificare
Nu ar trebui acordat ajutor public operatorilor care încalcă grav normele PCP. 
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Amendamentul162

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să se asigure că 
asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorului 
în cauză nu i-au fost impuse sancțiuni 
pentru încălcări grave într-o perioadă de un 
an înainte de data cererii de asistență 
financiară din partea Uniunii.

(3) Statele membre trebuie să se asigure că 
asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorului 
în cauză nu i-au fost impuse sancțiuni 
pentru încălcări grave într-o perioadă de
cinci ani înainte de data cererii de asistență 
financiară din partea Uniunii.

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Asistența pentru modernizarea 
navelor de pescuit sau a uneltelor lor 
depinde de măsurile adoptate de statele 
membre pentru a-și adapta capacitatea de 
pescuit a flotelor lor la posibilitățile de 
pescuit, în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1).

Amendamentul164

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Atunci când un stat membru sau 
Comisia plătește un ajutor pentru 
dezafectarea unei nave, orice asistență 
financiară din partea Uniunii acordată 
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anterior, în decurs de trei ani, pentru 
modernizarea sau îmbunătățirea navei 
respective se returnează.

Justificare
Comisia propune să nu se mai plătească ajutorul pentru dezafectare, iar dacă se convine 
asupra acestui lucru, amendamentul devine irelevant. Dacă nu, amendamentul contribuie la 
asigurarea protecției utilizării fondurilor publice.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sunt instituite consilii consultative 
pentru fiecare din domeniile de competență
stabilite în anexa III, pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolele 2 și 3.

(1) Sunt instituite consilii consultative 
pentru fiecare domeniu de competență
stabilit în anexa III, pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate, inclusiv a reprezentanților din 
sectorul pescuitului, din industria de 
prelucrare, a oamenilor de știință, a 
autorităților locale, a ONG-urilor, a 
agențiilor de control și a societății civile, 
și pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la articolele 2 și 3.

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliile consultative sunt alcătuite din 
organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și din alte grupuri de 
interese afectate de politica comună în 
domeniul pescuitului.

(1) Consiliile consultative își extind baza 
lor de participare și sunt alcătuite din 
organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și din alte grupuri de 
interese afectate de politica comună în 
domeniul pescuitului, inclusiv oameni de 
știință, ONG-uri, agenții de control și 
autorități locale.

Amendamentul 167
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Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite anual Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care
precizează modul în care propunerea sa 
în temeiul [articolului 43 alineatul (3) din 
TFUE] privind capturile totale admisibile 
și decizia Consiliului în acest sens 
contribuie la îndeplinirea obiectivului UE 
de a reface și a menține populațiile de 
specii recoltate peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă durabilă până 
în 2015.

Justificare

În trecut, Consiliul nu a reușit să stabilească limite de pescuit care să nu depășească avizele 
științifice. Este esențială intensificarea responsabilizării factorilor de decizie și solicitarea de 
rapoarte privind modul în care deciziile contribuie la obiectivele aprobate.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
57 alineatul (4), Regulamentul (CE) nr. 
199/2008 se aplică în continuare 
programelor naționale adoptate pentru 
colectarea și gestionarea datelor pentru 
anii 2011 – 2013.

Prin derogare de la dispozițiile
articolului 57 alineatul (4), 
Regulamentul (CE) nr. 199/2008 se aplică 
în continuare programelor naționale 
adoptate pentru colectarea și gestionarea 
datelor până la data intrării în vigoare a 
noilor măsuri de stabilire a unui cadru al 
Uniunii pentru colectarea, gestionarea și 
utilizarea datelor din sectorul pescuitului.

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Anexa 3 – tabel - text nou
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea consiliului consultativ: Marea 
Neagră
Zona de competență: Zona Mării Negre

Justificare

Întrucât consiliile consultative pot solicita asistență financiară din partea Uniunii în calitate 
de organisme care urmăresc un scop de interes european general și întrucât următoarea 
perioadă de programare începe în 2014, este mai corect și echitabil ca toate consiliile 
consultative să fie deja instituite și ca zonele lor de competență să fie deja modificate până în 
2014.
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