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Amendamentul 106
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Referirea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European15,

eliminat

Or. nl

Amendamentul 107
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Referirea 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor,

eliminat

Or. nl

Amendamentul 108
Linda McAvan

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 
al 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 

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea, 
gestionarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine, precum și minimizarea 
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 
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obținut 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.

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.

Or. en

Amendamentul 109
Anna Rosbach

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, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

(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.

Or. en

Amendamentul 110
Lucas Hartong
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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, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții 
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, precum și să asigure 
disponibilitatea continuă a resurselor și 
prețuri echitabile de livrare către 
consumatori.

Or. nl

Amendamentul 111
Linda McAvan

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, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la o stabilitate a mediului, 
economică și socială sustenabilă pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la 
asigurarea securității alimentare, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
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.

Or. en
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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 112
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Tratatul nu ar trebui să constituie un 
impediment în calea obligației Uniunii de 
a gestiona în mod durabil exploatarea 
resurselor marine.

Or. en

Amendamentul 113
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 (UNCLOS) și a ratificat Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
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pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate. 
Statele membre, în special cele din zona 
Mării Mediterane, ar trebui, în plus, să se 
conformeze fără întârziere actualei 
legislații europene și internaționale și să 
evite să se implice în conflicte 
jurisdicționale între „proprii” pescari și 
pescarii din alte state membre, motivate de 
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un simplu câștig economic național.

Or. nl

Amendamentul 114
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 (UNCLOS) și a ratificat Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, din 
moment ce Uniunea a ratificat UNCLOS 
în anul 1998, obligația de a lua măsuri de 
conservare și gestionare menite a menține 
sau a restabili resursele marine la niveluri 
care să permită obținerea productivității 
maxime durabile, atât în interiorul zonelor 
maritime aflate sub jurisdicție națională, 
cât și în marea liberă, și de a coopera cu 
alte state în acest scop, obligația de a aplica 
abordarea precaută pe scară largă în ceea 
ce privește conservarea, gestionarea și 
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gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

exploatarea stocurilor de pește, obligația de 
a asigura compatibilitatea măsurilor de 
conservare și gestionare în cazul în care 
resursele marine se află în zone marine 
care țin de jurisdicții diferite și obligația de 
a ține cont de alte utilizări legitime ale 
mării. Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
îndeplinirea în mod adecvat a obligațiilor 
internaționale ale Uniunii în temeiul 
acestor instrumente internaționale. În cazul 
în care adoptă măsuri de conservare și 
gestionare pentru care au fost împuternicite 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, statele membre trebuie, de 
asemenea, să acționeze într-un mod care 
este întru totul conform cu obligațiile 
internaționale privind conservarea și 
cooperarea prevăzute de instrumentele 
internaționale menționate.

Or. en

Amendamentul 115
Lucas Hartong

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 
menținute la niveluri care pot să asigure, 
cel târziu din 2015, productivitatea 
maximă durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 

eliminat
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disponibile informații științifice 
suficiente, ar putea fi necesară aplicarea 
unor valori aproximative pentru 
productivitatea maximă durabilă.

Or. nl

Amendamentul 116
Linda McAvan

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendamentul 117
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 7
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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) 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.
Comisia poate, de asemenea, să nu își 
fundamenteze nicio decizie privind 
stocurile de pește actuale pe cifrele 
agențiilor de cercetare care dețin 
monopolul în statele membre, iar forțele 
pieței libere ar trebui lăsate să acționeze 
în scopul stabilirii stocurilor de pește 
(naționale).

Or. nl

Amendamentul 118
Anna Rosbach

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 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.
Principiul precauției se aplică în cazul în 
care dovezile științifice sunt insuficiente, 
neconcludente sau nesigure.

Or. en

Amendamentul 119
Lucas Hartong
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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”).

eliminat

Or. nl

Amendamentul 120
Åsa Westlund

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 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”).

Or. en
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Amendamentul 121
Linda McAvan

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 
marin”).

Or. en

Amendamentul 122
Lucas Hartong

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) Constată cu satisfacție faptul că 
pescarii europeni depun toate eforturile 
pentru a pune în aplicare o abordare
ecologică a gestionării pescăriilor, 
precum și pentru a reduce la minimum și 
a elimina treptat capturile nedorite.
Îndeamnă așadar, în acest context,
Comisia să acorde cât mai curând posibil 
și pe o scară cât mai largă permise pentru 
pescuitul pe bază de impulsuri electrice, 
întrucât acest sistem este deosebit de 
ecologic, în special în ceea ce privește 
reducerea consumului de carburant al 
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navelor.

Or. nl

Amendamentul 123
Linda McAvan

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.

Or. en

Amendamentul 124
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
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continuare. continuare, iar amenințările și atacurile la 
adresa navelor de pescuit ale statelor 
membre ale UE lansate de pescarii din 
țările de coastă ar trebui, totuși, să fie 
ferm condamnate, la fel ca și utilizarea 
incorectă a „propriilor” hărți nautice 
(inter)naționale, precum cele folosite, din 
nefericire, de Franța.

Or. nl

Amendamentul 125
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare 
trebuie să beneficieze în continuare de o 
protecție specială, deoarece contribuie la 
menținerea economiei locale a acestor 
insule, având în vedere situația 
structurală, socială și economică a 
respectivelor insule. Limitarea anumitor 
activități de pescuit în apele respective la 
navele de pescuit înregistrate în porturile 
din Insulele Azore, Madeira și Canare 
trebuie, în consecință, menținută.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 126
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă fie
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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.

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
durabile 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.

Or. en

Amendamentul 127
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 128
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 21
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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 producției
maxime durabile până în 2015.

Or. en

Amendamentul 129
Anna Rosbach

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.

Or. en

Amendamentul 130
Linda McAvan

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În ceea ce privește propria zonă de 12 
mile marine, statelor membre trebuie să li
se permită să adopte măsuri de conservare 
și gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția ca, în cazul 
în care se măsurile respective se aplică 

(27) În ceea ce privește propria zonă de 12 
mile marine, statelor membre trebuie să li 
se permită să adopte măsuri de conservare 
și gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția ca, în cazul 
în care se măsurile respective se aplică 
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navelor de pescuit din Uniune aparținând 
altor state membre, măsurile adoptate să fie 
nediscriminatorii, să fi avut loc o 
consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă de 12 mile marine.

navelor de pescuit din Uniune aparținând 
altor state membre, măsurile adoptate să fie 
nediscriminatorii, să fi avut loc o 
consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă de 12 mile marine. În caz de arbitraj 
între statele membre, ar trebui să fie 
prezent cel puțin un reprezentant 
independent al autorităților naționale de 
supraveghere respective.

Or. nl

Amendamentul 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere 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 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. Aceste măsuri nu ar trebui 
totuși să fie extrem de restrictive sau să 
împiedice reducerea eficientă a capacității 
de pescuit.

Or. lt

Amendamentul 133
Georgios Koumoutsakos

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).

Or. el

Amendamentul 134
Anna Rosbach

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).

Or. en
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Amendamentul 135
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 39

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 instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere. 
Un randament pozitiv al investițiilor 
pentru UE ar trebui să reprezinte factorul 
decisiv în acest caz și nu ar trebui să fie o 
formă deghizată de ajutor pentru 
dezvoltare.

Or. nl

Amendamentul 136
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 39

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 

(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 



PE483.857v01-00 22/99 AM\895055RO.doc

RO

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.

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.

Or. en

Amendamentul 137
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului.

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial și, 
după caz, obligatoriu al acordurilor pentru 
pescuit (sustenabil) și să facă obiectul unei 
clauze specifice referitoare la drepturile 
omului. Această clauză și respectarea sa 
vor juca, de asemenea, un rol esențial în 
ceea ce privește posibila continuare a 
unor astfel de acorduri de pescuit cu țările 
terțe.

Or. nl

Amendamentul 138
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 42
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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.

Or. en

Amendamentul 139
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și să ajute la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în strategie.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 140
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 46
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Având în vedere natura specifică a 
acvaculturii, este necesară instituirea 
unui consiliu consultativ pentru 
consultarea părților interesate cu privire 
la elementele politicilor Uniunii care ar 
putea afecta acvacultura.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 141
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Este oportun ca Comisia să fie 
împuternicită prin acte delegate să 
instituie un nou consiliu consultativ și să 
modifice domeniile de competență ale 
consiliilor existente, având în vedere mai 
ales caracteristicile specifice ale Mării 
Negre.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 142
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În scopul îndeplinirii obiectivelor 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
Comisiei trebuie să i se delege competența 
de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, 
pentru a specifica măsuri legate de 

eliminat
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pescuit menite a atenua impactul 
activităților de pescuit în ariile speciale de 
conservare, pentru a adapta obligația de a 
debarca integral capturile în scopul 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Uniunii, pentru a stabili măsuri de 
conservare standard în cadrul planurilor 
multianuale sau măsuri tehnice, pentru a 
recalcula plafoanele pentru capacitatea 
flotei, pentru a defini informațiile privind 
caracteristicile și activitatea navelor de 
pescuit din Uniune, pentru a stabili norme 
pentru desfășurarea proiectelor pilot 
privind noile tehnologii de control și 
sisteme de gestionare a datelor, precum și 
pentru a modifica anexa III în ceea ce 
privește domeniile care sunt de 
competența consiliilor consultative și 
alcătuirea și funcționarea consiliilor 
consultative.

Or. nl

Amendamentul 143
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a cerințelor 
operaționale tehnice privind modalitățile 
de transmitere a informațiilor legate de 
registrele flotelor de pescuit și de datele 
cerute privind gestionarea pescăriilor, 
Comisiei trebuie să i se confere 
competențe de executare. Aceste 
competențe trebuie să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 

eliminat
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competențelor de executare de către 
Comisie.

Or. nl

Amendamentul 144
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Gestionarea sustenabilă a resurselor marine înseamnă mai mult decât simpla exploatare și 
include buna gestionare a stocurilor de pește.

Amendamentul 145
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Utilizarea sustenabilă a resurselor marine este o condiție prealabilă necesară pentru un 
sector al pescuitului durabil și o gestionare pe termen lung a stocurilor de pește.

Amendamentul 146
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 1 – 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 
și a resurselor biologice de apă dulce; și

Or. en

Amendamentul 147
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resursele biologice de apă dulce, 
acvacultura și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 
domeniul pescuitului.

(b) acvacultura sustenabilă și prelucrarea 
și comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 148
János Áder

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resursele biologice de apă dulce,
acvacultura și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 

(b) resursele biologice de apă dulce,
acvacultura de apă dulce și cea marină și 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură, în 
cadrul măsurilor referitoare la piețe și al 
măsurilor financiare care sprijină politica 
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domeniul pescuitului. comună în domeniul pescuitului.

Or. en

Justificare

Textul ar trebui să explice clar faptul că toate tipurile de acvacultură vor intra în domeniul de 
aplicare al politicii comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește măsurile referitoare la 
piețe și măsurile de sprijin financiar.

Amendamentul 149
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea ocupării forței de muncă 
și a dezvoltării în cadrul comunităților 
costiere.

Or. pt

Amendamentul 150
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 1

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 
asigură stabilitatea mediului, economică și 
socială sustenabilă pe termen lung și 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente.

Or. en

Justificare

Aceasta este o modificare lingvistică – nu este clar care este sensul vizat prin „crearea unor 
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condiții”. Asigurarea stabilității mediului, economice și sociale sustenabile pe termen lung ar 
trebui să fie unul dintre obiectivele principale ale PCP.

Amendamentul 151
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 1

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 
asigură sustenabilitatea pe termen lung a 
mediului, care reprezintă o condiție 
prealabilă pentru condițiile economice și 
sociale și contribuie la disponibilitatea 
aprovizionării cu alimente.

Or. en

Amendamentul 152
János Áder

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 1

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 
contribuie la promovarea unui mediu 
marin și de apă dulce sănătos, asigură 
condiții de mediu, economice și sociale 
sustenabile pe termen lung și contribuie la 
disponibilitatea aprovizionării cu alimente.

Or. en

Justificare

Anumite tipuri de activități de pescuit (de exemplu, pescuitul la scară mică, pescuitul 
artizanal) și de acvacultură (de exemplu, acvacultura extensivă) pot contribui la un mediu 
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mai sănătos. Ar trebui să se demonstreze clar faptul că politica comună în domeniul 
pescuitului va încuraja aceste activități.

Amendamentul 153
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 1

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
sunt sustenabile din punctul de vedere al 
mediului pe termen lung pentru a atinge 
obiectivele tratatului și asigură condiții 
economice și sociale sustenabile pe termen 
lung și contribuie la disponibilitatea 
aprovizionării cu alimente.

Or. en

Amendamentul 154
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Nivelurile obiectivului privind producția maximă durabilă ar trebui atinse treptat, fără 
consecințe socioeconomice negative grave pentru sectorul pescuitului.

Amendamentul 155
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 și, dacă este posibil, ținând seama 
de caracterul complex al pescăriilor 
mixte.

Or. en

Amendamentul 156
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 trebuie să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
acvaculturii și să garanteze că exploatarea 
sustenabilă a resurselor biologice marine 
vii duce la refacerea și menținerea 
populațiilor tuturor stocurilor de specii 
recoltate deasupra nivelurilor care permit 
obținerea producției maxime durabile sau a 
nivelului echivalent relevant, până în 
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2015, precum și deasupra nivelurilor care 
permit obținerea unui randament 
economic maxim până în 2020.

Or. en

Amendamentul 157
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Politica comună în domeniul 
pescuitului contribuie la atingerea și 
menținerea unei stări ecologice bune 
până cel târziu în 2020, astfel cum se 
prevede în Directiva 2008/56/CE, 
incluzând în special faptul că toate 
stocurile de specii recoltate trebuie să 
prezinte o distribuție a populației în 
funcție de vârstă și de dimensiune care să 
indice o stare bună a stocului, precum și 
descriptorii 1, 2, 3, 4, 6, 9 și 10.

Or. en

Amendamentul 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
ecosistemului marin sunt limitate.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, pentru a garanta că efectele 
negative ale activităților de pescuit și de 
acvacultură asupra ecosistemului marin 
sunt limitate și nu permit deversări nocive 
de deșeuri provenite din aceste activități 
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în apele marine.

Or. ro

Amendamentul 159
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
ecosistemului marin sunt limitate.

(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 
ecosistemului marin sunt minimizate.

Or. en

Justificare

Minimizarea impacturilor activităților de pescuit asupra mediului reprezintă un 
obiectiv-cheie al Directivei privind strategia pentru mediul marin, iar regulamentul privind 
PCP trebuie să reflecte acest lucru.

Amendamentul 160
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
ecosistemului marin sunt limitate.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor și a acvaculturii, pentru a 
garanta că impacturile activităților de 
pescuit asupra ecosistemului marin sunt 
minimizate și, dacă este posibil, eliminate.

Or. en
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Amendamentul 161
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
ecosistemului marin sunt limitate.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, pentru a garanta că impacturile 
activităților de pescuit și acvacultură 
asupra ecosistemului marin sunt limitate și 
nu afectează negativ funcționarea, 
diversitatea și integritatea viitoare a 
respectivelor ecosisteme.

Or. en

Amendamentul 162
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
ecosistemului marin sunt limitate.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor și a acvaculturii, pentru a 
garanta că impacturile activităților de 
pescuit asupra ecosistemului marin sunt 
limitate.

Or. en

Amendamentul 163
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Politica comună în domeniul 
pescuitului promovează dezvoltarea 
durabilă și bunăstarea comunităților 
costiere, ocuparea forței de muncă și 
condiții de muncă sigure pentru 
persoanele care lucrează în sectorul 
pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 164
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să respecte cerințele 
legislației Uniunii privind mediul si 
să contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
acestora.

Or. ro

Amendamentul 165
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să integreze cerințele 
legislației Uniunii privind mediul.

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să integreze cerințele 
legislației Uniunii privind mediul, 
respectând, totodată, și angajamentele 
existente.

Or. en
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Amendamentul 166
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să integreze cerințele 
legislației Uniunii privind mediul.

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să respecte pe deplin 
legislația Uniunii privind mediul, astfel 
cum se prevede la articolul 11 din tratat.

Or. en

Amendamentul 167
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – 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.

Or. en

Amendamentul 168
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Politica comună în domeniul 
pescuitului asigură faptul că, în această 
perioadă de tranziție, comunitățile care 
depind de activitățile de pescuit nu sunt 
afectate negativ.
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Or. en

Amendamentul 169
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Politica comună în domeniul 
pescuitului susține o politică 
regionalizată, care să permită statelor 
membre să dezvolte și să pună în aplicare 
planuri de gestionare.

Or. en

Amendamentul 170
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) (a) să asigure faptul că posibilitățile 
de pescuit sunt stabilite la niveluri care 
vor permite refacerea și menținerea 
populațiilor tuturor stocurilor de specii 
recoltate peste nivelurile care permit 
obținerea producției maxime durabile sau
peste nivelul echivalent relevant, până în 
2015, și pe baza celor mai bune date și 
avize științifice disponibile;

Or. en

Amendamentul 171
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să minimizeze și, dacă este posibil, să 
elimine capturile nedorite din stocurile 
comerciale și să garanteze treptat 
debarcarea tuturor capturilor din toate 
stocurile comerciale și de apă dulce, altele 
decât cele care pot supraviețui aruncării 
înapoi în apă;

Or. en

Amendamentul 172
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale folosind instrumente 
de lucru selective și alte mijloace și să 
garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor din astfel de stocuri;

Or. en

Justificare

Nu se urmărește doar simpla debarcare a ceea ce ar fi fost aruncat înapoi în apă, ci, în 
primul rând, reducerea volumului capturilor nedorite. Acest lucru trebuie clarificat în acest 
amendament.

Amendamentul 173
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și să garanteze treptat 

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

debarcarea tuturor capturilor din astfel de 
stocuri, cu excepția speciilor care nu sunt 
vizate, dar care dovedesc o rată de 
supraviețuire mai ridicată după 
aruncarea înapoi în apă;

Or. en

Amendamentul 174
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să elimine capturile nedorite și 
neautorizate din stocurile comerciale și 
necomerciale și să garanteze treptat 
debarcarea tuturor capturilor din astfel de 
stocuri, fără a crea noi piețe sau a le 
extinde pe cele existente;

Or. en

Amendamentul 175
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să asigure faptul că nu sunt depășite 
nivelurile durabile de pescuit, stabilite în 
avizele științifice relevante;

Or. en

Amendamentul 176
Christofer Fjellner



PE483.857v01-00 40/99 AM\895055RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să asigure faptul că posibilitățile de 
pescuit sunt conforme cu cele mai bune 
avize științifice disponibile;

Or. en

Amendamentul 177
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

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”);

Or. en

Amendamentul 178
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 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 
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recoltate peste nivelurile care permit o 
producție maximă durabilă, 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;

Or. en

Amendamentul 179
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 condiții pentru activități de 
pescuit eficiente și sustenabile în cadrul 
unui sector al pescuitului viabil și 
competitiv din punct de vedere economic și 
în cazul în care accesul la resurse se 
bazează pe criterii transparente și 
echitabile;

Or. en

Justificare

Aceste criterii sunt necesare pentru a defini și a evalua activitățile de pescuit sustenabile și ar 
trebui să asigure faptul că cele mai sustenabile operațiuni de pescuit au acces la resursele 
piscicole.

Amendamentul 180
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ofere condiții pentru activități de 
pescuit eficiente în cadrul unui sector al 

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

pescuitului sustenabil din punct de vedere 
economic și social și în ceea ce privește 
mediul și să contribuie la securitatea 
alimentară și la ocuparea forței de muncă 
în zonele de coastă;

Or. pt

Amendamentul 181
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 condiții pentru activități de 
pescuit eficiente, sustenabile în ceea ce 
privește mediul și cu impact redus, în 
cadrul unui sector al pescuitului viabil și 
competitiv din punct de vedere economic;

Or. en

Amendamentul 182
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 din Uniune, pentru a 
contribui la securitatea alimentară și la 
ocuparea forței de muncă în zonele costiere 
și rurale, asigurând, în același timp, faptul 
că astfel de practici nu afectează negativ 
ecosistemul;

Or. en
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Amendamentul 183
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 sustenabilă a 
activităților de acvacultură din Uniune, 
pentru a contribui la securitatea alimentară 
și la ocuparea forței de muncă în zonele 
costiere și rurale;

Or. pt

Amendamentul 184
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 gestionarea și 
dezvoltarea sustenabilă a activităților de 
acvacultură durabile în ceea ce privește
mediul și bazate pe ecosistem din Uniune, 
pentru a contribui la securitatea alimentară 
și la ocuparea forței de muncă în zonele 
costiere și rurale;

Or. en

Amendamentul 185
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să promoveze dezvoltarea activităților 
de acvacultură din Uniune, pentru a 

(c) să asigure faptul că activitățile de 
acvacultură din Uniune sunt sustenabile în 
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contribui la securitatea alimentară și la 
ocuparea forței de muncă în zonele costiere 
și rurale;

ceea ce privește mediul și contribuie la 
securitatea alimentară și la ocuparea forței 
de muncă în zonele costiere și rurale;

Or. en

Amendamentul 186
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 mai bun 
și mai echitabil pentru cei ce depind de 
activitățile de pescuit;

Or. pt

Amendamentul 187
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să promoveze o distribuție echitabilă a 
resurselor marine, astfel încât să 
contribuie la un nivel de trai echitabil 
pentru comunitățile costiere care depind 
de activitățile de pescuit;

Or. en

Amendamentul 188
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să țină cont de interesele 
consumatorilor;

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

Or. en

Amendamentul 189
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) să garanteze colectarea în mod
sistematic și armonizat a unor date solide 
și oportune din domeniul biologic, tehnic, 
al mediului și socioeconomic, necesare 
pentru gestionarea bazată pe ecosistem a 
activităților de pescuit și de acvacultură;

Or. en

Amendamentul 190
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să asigure o gestionare la nivel local 
care să implice industria și comunitățile 
ce depind de respectiva industrie în 
elaborarea și în punerea în aplicare a 
politicilor, orientărilor și măsurilor de 
gestionare și care să ia în considerare 
caracteristicile specifice ale diverselor 
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state membre și regiuni piscicole.

Or. pt

Amendamentul 191
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să asigure crearea de rezerve de 
pescării.

Or. en

Amendamentul 192
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea utilizării de unelte și practici 
de pescuit cu impact redus asupra 
mediului

Or. en

Amendamentul 193
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 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:
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Or. en

Amendamentul 194
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 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;

Or. pt

Amendamentul 195
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stabilirea măsurilor care respectă cele 
mai bune avize științifice disponibile, 
acordând atenție faptului că absența 
informațiilor științifice adecvate nu 
trebuie utilizată ca motiv pentru 
amânarea sau neadoptarea măsurilor de 
conservare și de gestionare;

Or. en

Amendamentul 196
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) recunoașterea condițiilor geografice 
și a caracteristicilor speciale ale fiecărui 
tip de activitate de pescuit;

Or. el

Amendamentul 197
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) necesitatea de a adopta măsuri 
eficiente și realiste;

Or. el

Amendamentul 198
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) trasabilitatea produselor obținute din 
pește și fructe de mare;

Or. en

Amendamentul 199
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reducerea costurilor administrative; 

Or. el

Amendamentul 200
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) gestionare adaptivă, în timp real;

Or. en

Amendamentul 201
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) coerența 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.

Or. en

Amendamentul 202
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) realizarea de evaluări ale impactului 
asupra mediului și ale celui strategic.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 203
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) realizarea de evaluări ale impactului 
asupra mediului și ale celui strategic.

Or. en

Amendamentul 204
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 6

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 „producție maximă durabilă” se 
înțelege cea mai mare producție 
echilibrată teoretică care poate fi extrasă 
în mod continuu (în medie) dintr-un stoc 
de pește în condițiile de mediu existente 
(în medie), fără a afecta în mod
semnificativ procesul de reproducție;

Or. en
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Justificare

Definiția oferită de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură este mai 
exactă decât definiția producției maxime durabile folosită în prezent.

Amendamentul 205
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 6

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 „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește pe o perioadă 
nedeterminată și care asigură refacerea 
stocurilor la nivelurile maxime de 
abundență pe care le vor permite 
condițiile ecologice actuale;

Or. en

Justificare

De multe ori, stocurile sunt epuizate și cu mult sub nivelurile lor istorice, adesea, în mare 
parte, din cauza pescuitului excesiv. Prin urmare, „producția maximă durabilă” ar trebui să 
facă referire la nivelul posibil de abundență maximă, luând în considerare modificările în
timp ale condițiilor ecologice, despre care se știe că este istoric posibil și poate fi atins prin 
abordări active, bazate pe ecosistem față de gestionarea pescăriilor (de exemplu, zonele 
închise concentrate pe creștere și zonele de depunere a icrelor), care, la rândul lor, vor 
conduce la refacerea dimensiunii stocului la nivelul său maxim.

Amendamentul 206
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 6

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 „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura medie maximă care poate 
fi extrasă dintr-un stoc de pește pe o 
perioadă nedeterminată, obținută prin 
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refacerea și menținerea biomasei stocului 
peste nivelurile care permit obținerea 
producției maxime durabile, precum și 
prin reducerea definitivă a mortalității 
prin pescuit la niveluri inferioare 
pragului producției maxime durabile;

Or. en

Amendamentul 207
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 6

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 „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește pe o perioadă 
nedeterminată, fără a dăuna procesului 
reproductiv al respectivului stoc și fără a 
genera colapsul stocului și face referire la 
FMSY și SSBMSY; în cazul în care 
producția maximă durabilă nu poate fi 
stabilită, pentru a stabili un nivel adecvat 
se aplică metodologiile stabilite în partea 
B, descriptorul 3.1 și 3.2 din 
Decizia 2010/477/UE a Comisiei 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine pentru 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” (Directiva 2008/56/CE);

Or. en

Amendamentul 208
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 6a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 209
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– prin „abordare precaută a gestionării 
pescăriilor”, în conformitate cu definiția 
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 
speciilor vizate, a speciilor asociate sau 
dependente, precum și a speciilor care nu 
sunt vizate și a mediului acestora;

Or. en

Amendamentul 210
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– prin „abordare precaută a gestionării 
pescăriilor” se înțelege o abordare, aplicată 
în conformitate cu Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de pește 
(articolul 6 și anexa II), 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 și care trebuie să genereze 
aplicarea unor măsuri suplimentare de 
control și gestionare în legătură cu orice 
activitate de pescuit care poate fi 
autorizată;

Or. en

Amendamentul 211
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 „gestionare ecosistemică a
pescăriilor” se înțelege o abordare care ia 
în considerare toate presiunile exercitate 
asupra resurselor biologice marine și care 
garantează că beneficiile care rezultă din 
exploatarea ecosistemelor marine și a 
resurselor biologice marine 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;

Or. en
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Amendamentul 212
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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 
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, individuale sau cumulate ale 
operațiunilor de pescuit și ale altor 
activități antropogenice asupra 
ecosistemelor marine sunt reduse la 
minimum și nu afectează negativ 
funcționarea, diversitatea și integritatea 
viitoare ale respectivelor ecosisteme, 
precum și în care structura și 
funcționarea ecosistemului nu sunt 
denaturate în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 213
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 8a (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 o producție maximă durabilă, care 
prezintă o distribuție sănătoasă a 
populației în funcție de vârstă și de 
dimensiune și care nu are un impact 
negativ asupra ecosistemelor marine;
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Or. en

Amendamentul 214
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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;

Or. en

Justificare

Dacă toți peștii capturați urmează a fi debarcați, nu este necesară referirea la „debarcări” în 
„limitele de captură” – această referință devine irelevantă și ar trebui modificată în 
„capturi”.

Amendamentul 215
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 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;

Or. en

Amendamentul 216
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 12
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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 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 
producția maximă durabilă sau la cel mai 
bun nivel echivalent, și care reflectă o 
distribuție sănătoasă a populației în 
funcție de vârstă și de dimensiune. Rata 
mortalității în rândul peștilor, care 
generează producția maximă durabilă, ar 
trebui să fie considerată drept standard 
minim pentru nivelurile-limită de 
referință, în conformitate cu Acordul 
Organizației Națiunilor Unite privind 
rezervele de pește din 1995;

Or. en

Amendamentul 217
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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;

Or. en
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Amendamentul 218
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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, 
incluzând măsuri de conservare, măsuri 
tehnice și măsuri legate de exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, dar fără a se 
limita la acestea. În conformitate cu 
definiția 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 ar trebui să justifice 
amânarea sau neadoptarea de măsuri de 
gestionare pentru conservarea speciilor 
vizate, a speciilor asociate sau 
dependente, precum și a speciilor care nu 
sunt vizate și a mediului acestora;

Or. en

Amendamentul 219
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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 

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

pescuit, prin condiționarea utilizării și 
structurii uneltelor de pescuit și prin 
restricționarea accesului la zonele de 
pescuit;

Or. en

Amendamentul 220
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 18a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „rezervă de pescării” se înțelege un 
spațiu geografic delimitat în mod clar în 
apele teritoriale de coastă ale unui stat 
membru, în care toate activitățile de 
pescuit sunt interzise;

Or. en

Amendamentul 221
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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. 2930/8635 al Consiliului;

– prin „capacitate de pescuit” se înțelege
abilitatea unei nave de a captura pește. 
Indicatorii care pot fi folosiți pentru a 
cuantifica capacitatea de pescuit sunt 
caracteristicile unei nave, inclusiv tonajul 
unei nave exprimat în GT (tonaj brut) și 
puterea acestuia exprimată în kW 
(kilowați), astfel cum sunt definite la
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/8635 al Consiliului, uneltele și 
tehnica de pescuit pe care le utilizează, 
precum și numărul de zile petrecute la 
pescuit;
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Or. en

Amendamentul 222
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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. 2930/8635 al Consiliului;

– 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 la
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/8635 al Consiliului, tipul 
uneltelor, astfel cum este definit în anexa 
XI la Regulamentul (UE) nr. 404/2011 al 
Comisiei și cantitatea de unelte folosite;

Or. en

Amendamentul 223
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 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 înțelege 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.

Or. en
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Amendamentul 224
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Face referire la amendamentul adus articolului 8.

Amendamentul 225
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „stare ecologică bună” se înțelege 
starea ecologică definită la articolul 9 
alineatul (3) din Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 226
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Stabilirea principiului gestionării sustenabile.

Amendamentul 227
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „dimensiunea de referință pentru 
conservare” se înțelege orice dimensiune 
specificată pentru resursele biologice 
marine capturate prin pescuit și orice 
dimensiune și mărime stabilite de 
legislația UE existentă, inclusiv cele 
menționate la articolul 15 din
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și în 
anexa III la acesta.

Or. en

Amendamentul 228
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32d (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „exploatare sustenabilă” se 
înțelege exploatarea resurselor biologice 
marine astfel încât stocul să nu fie 
epuizat, să se mențină o distribuție 
sănătoasă în funcție de vârstă și de 
dimensiune, exploatarea viitoare a 
stocului să nu fie prejudiciată și să nu 
afecteze negativ ecosistemul marin.

Or. en

Amendamentul 229
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 230
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32f (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 
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speciilor care nu sunt vizate, fără a le 
afecta negativ.

Or. en

Amendamentul 231
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „resurse marine vulnerabile” se 
înțelege (i) resurse biologice marine care 
nu respectă dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare sau care nu 
au atins punctul primei maturizări 
sexuale sau care se reproduc, (ii) 
habitatele și speciile protejate în 
conformitate cu măsurile vizate la 
articolul 4 alineatul (2) din 
Directiva 2009/147/CE și în anexa I la 
aceasta, în anexele I, II și IV la 
Directiva 92/43/CEE și/sau la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
(iii) orice habitat sau specie care este 
protejat(ă) într-o arie marină protejată.

Or. en

Amendamentul 232
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 32i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „randament economic maxim” se 
înțelege nivelul de captură care poate fi 
extras dintr-un stoc de pește și care 
produce cea mai mare diferență pozitivă 
între veniturile totale și costurile totale ale 
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activității de pescuit.

Or. en

Amendamentul 233
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 2 – 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 24 de 
mile marine de la liniile de bază aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția lor, statele 
membre sunt autorizate 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.

Or. pt

Amendamentul 234
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 6 – alineatul 2
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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 
pescuit, precum și speciile vizate. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

Or. en

Amendamentul 235
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ariile protejate de UE sau de 
statele membre, inclusiv ariile de 
conservare stabilite în temeiul 
Directivei 92/43/CEE, ariile de protecție 
specială stabilite în temeiul 
Directivei 79/409/CE și zonele desemnate 
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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 UE care au dispus 
protejarea zonei respective adoptă un plan 
de gestionare care prevede activități de 
pescuit permise.

Or. en

Amendamentul 236
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De la 1 ianuarie 2013 la 31 decembrie 
2022, în apele de până la 100 de mile 
marine de la liniile de bază ale Insulelor 
Azore, Madeira și Canare, statele membre 
în cauză pot restricționa pescuitul la navele 
înregistrate în porturile insulelor 
respective. Aceste restricții nu se aplică 
navelor Uniunii care pescuiesc în apele 
respective în mod tradițional, cu condiția 
ca aceste nave să nu depășească efortul de 
pescuit exercitat în mod tradițional. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

(3) În apele de până la 200 de mile marine 
de la liniile de bază ale Insulelor Azore, 
Madeira și Canare, statele membre în cauză 
pot restricționa pescuitul la navele 
înregistrate în porturile insulelor 
respective. Aceste restricții nu se aplică 
navelor Uniunii care pescuiesc în apele 
respective în mod tradițional, cu condiția 
ca aceste nave să nu depășească efortul de 
pescuit exercitat în mod tradițional. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

Or. pt

Amendamentul 237
João Ferreira
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Propunere de regulament
Partea 2 – 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 
în temeiul prezentului alineat.

Or. pt

Amendamentul 238
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile pentru conservarea resurselor 
biologice marine pot include următoarele:

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

Or. en

Justificare

Măsurile de conservare trebuie să fie obligatorii pentru a fi puse în aplicare pe deplin.

Amendamentul 239
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile pentru conservarea resurselor Măsurile pentru conservarea resurselor 
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biologice marine pot include următoarele: biologice marine includ următoarele:

Or. en

Amendamentul 240
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile pentru conservarea resurselor 
biologice marine pot include următoarele:

Măsurile pentru conservarea, gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine includ următoarele:

Or. en

Amendamentul 241
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Gestionarea sustenabilă a stocurilor de pește nu înseamnă numai simpla exploatare și 
include buna gestionare a stocurilor de pește.

Amendamentul 242
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor, inclusiv refacerea 
și menținerea populațiilor tuturor 
stocurilor de specii recoltate peste 
nivelurile care permit obținerea producției 
maxime durabile sau a nivelului 
echivalent relevant, până în 2015, precum 
și peste nivelurile care permit obținerea 
unui randament economic maxim până în 
2020, asigurând introducerea treptată a 
unor standarde suplimentare legate de 
gestionarea speciilor multiple și a 
pescăriilor ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 243
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) adoptarea de măsuri pentru a 
contribui la atingerea unei stări ecologice 
bune până cel târziu în 2020, astfel cum 
se prevede în Directiva 2008/56/CE, 
incluzând în special faptul că toate 
stocurile de specii recoltate trebuie să 
prezinte o distribuție a populației în 
funcție de vârstă și de dimensiune care să 
indice o stare bună a stocului, precum și 
descriptorii 1, 2, 3, 4, 6, 9 și 10;

Or. en

Amendamentul 244
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) adoptarea de măsuri pentru a 
contribui la punerea în aplicare, de către 
statele membre, a Directivelor 92/43/CEE 
și 2009/147/CE;

Or. en

Amendamentul 245
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) înființarea de rezerve de pescării, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament;

Or. en

Amendamentul 246
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. en
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Amendamentul 247
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 248
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 forma 
accesului la posibilități de pescuit, 
destinate promovării trecerii la un pescuit 
mai selectiv, mai eficient din punctul de 
vedere al consumului de combustibili sau 
cu metode cu impact redus;

Or. en

Justificare

Peștele este o resursă publică și, ca principiu, cei care asigură o valoare mai mare pentru 
societate, adică practică pescuitul într-un mod sustenabil, ar trebui să fie recompensați prin 
acces la pescuit.

Amendamentul 249
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, care să 
permită un pescuit mai selectiv, mai 
inovator și cu impact redus;

Or. nl

Amendamentul 250
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) stabilirea de măsuri și stimulente, 
inclusiv a unora de natură economică, 
destinate promovării trecerii la un pescuit 
sustenabil, mai selectiv și cu impact redus
și la pescării care aduc beneficii 
comunităților costiere;

Or. en

Amendamentul 251
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 acces 
preferențial la posibilități de pescuit și alte 
măsuri de natură economică, destinate 
promovării unui pescuit mai selectiv sau cu 
impact redus;

Or. en
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Amendamentul 252
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) stabilirea unor dimensiuni de 
referință pentru conservare;

Or. en

Amendamentul 253
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) adoptarea unor măsuri privind obligația 
de a debarca integral capturile și a unor 
măsuri de evitare și de reducere a 
capturilor accidentale și de eliminare a 
practicii de aruncare a capturilor înapoi 
în mare, astfel cum se prevede la 
articolele 3 și 15;

Or. en

Amendamentul 254
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 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 
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acvacultură asupra acestora;

Or. en

Amendamentul 255
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 și tehnici și unelte pentru un 
pescuit selectiv, cu impact redus.

Or. en

Amendamentul 256
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1 – litera i (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se asigură astfel flexibilitate.

Amendamentul 257
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7 – paragraful 1b (nou)



PE483.857v01-00 76/99 AM\895055RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele vizate de măsurile introduse în 
conformitate cu prezentul articol, se 
întrerupe sau se suspendă asistența 
financiară acordată respectivului stat 
membru în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului. Această acțiune 
este proporțională cu natura, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării.

Or. en

Amendamentul 258
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Înființarea de rezerve de pescării

(1) Pentru a asigura redresarea stocurilor 
de pește epuizate și a spori 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 de 
pescării în scopul conservării pescăriilor, 
inclusiv a habitatelor de bază ale peștilor, 
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 
membre identifică și desemnează toate 
zonele necesare pentru a crea rețeaua 
coerentă de rezerve de pescării 
menționată la alineatul (1) de mai sus, în 
ape care fac obiectul suveranității și 
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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 de pescării suplimentare 
în apele lor teritoriale după 
1 ianuarie 2016.
(4) Măsurile și deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3) de mai sus sunt 
notificate Comisiei, alături de motivele 
științifice, tehnice, sociale și juridice care 
stau la baza acestora, și sunt puse la 
dispoziția publicului.
(5) Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză decid dacă rezervele de 
pescării 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 UE. Aceste informații sunt puse 
la dispoziția publicului.
(6) În cazul în care o navă de pescuit 
tranzitează rezervele de pescării, aceasta 
trebuie să respecte condițiile de mai jos.
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 panourile traulului și de 
cablurile și frânghiile de tractare și 
ridicare;
- năvoadele care se află pe punte sau 
deasupra punții sunt bine arimate și 
depozitate;
- paragatele sunt depozitate pe punțile 
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inferioare.
(7) În cazul în care există dovezi ale 
deplasării, în termen de un an, a 
rezervelor de pescării sau a rețelei de 
rezerve de pescării, statul membru în 
cauză ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că obiectivele rezervelor de 
pescării, stabilite la alineatul (1), sunt 
îndeplinite, precum și pentru a proteja și a 
asigura impactul pozitiv al rezervelor de 
pescării în zonele exterioare zonei închise. 
De asemenea, statul membru informează 
Comisia cu privire la aceste măsuri și 
aceste informații sunt puse la dispoziția 
publicului.
(8) În cazul în care Comisia consideră că 
rezervele de pescării 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.

Or. en

Amendamentul 259
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile tehnice pot include următoarele: Măsurile tehnice includ următoarele:

Or. en

Amendamentul 260
Kriton Arsenis



AM\895055RO.doc 79/99 PE483.857v01-00

RO

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) măsuri de promovare a unor unelte 
mai selective în funcție de dimensiune și 
de specie, cu un impact redus asupra 
zonei bentonice, care pot include:
(i) dimensiunile ochiului de plasă și norme 
în ceea ce privește utilizarea uneltelor de 
pescuit;

(ii) modificări sau dispozitive 
suplimentare pentru îmbunătățirea 
selectivității sau pentru reducerea 
impactului asupra zonei bentonice;
(iii) modificări sau dispozitive 
suplimentare pentru reducerea capturilor 
accidentale de specii aflate în pericol, 
amenințate, protejate și care nu sunt 
vizate;

Or. en

Amendamentul 261
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 262
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 263
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, inclusiv în zonele de 
reproducere și de creștere a peștilor sau a 
stocurilor de pește și crustacee;

Or. en

Justificare

Stocurile epuizate și aflate în pericol de pești și crustacee trebuie identificate și protejate în 
mod specific în conformitate cu prezentul regulament, pentru a reface aceste stocuri care, 
ulterior, să poată fi gestionate în mod adecvat, astfel încât să poată fi din nou recoltate având 
în vedere întregul lor potențial (adică nivelurile maxime de abundență).

Amendamentul 264
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 
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și/sau perioade; și/sau perioade, inclusiv măsuri de 
protecție a zonelor de reproducere, de 
creștere și de hrănire, pentru a asigura 
menținerea sau refacerea stocurilor de 
pește peste nivelurile care permit 
obținerea unei producții maxime durabile 
până în 2015;

Or. en

Amendamentul 265
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri care vizează reducerea 
capturilor accidentale;

Or. en

Amendamentul 266
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) interzicerea sau restricționarea 
utilizării uneltelor distructive de pescuit 
de fund, cum ar fi traulele de fund;

Or. en

Amendamentul 267
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsuri care vizează protejarea zonei 
bentonice și a fundului mării;

Or. en

Amendamentul 268
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
habitatele de bază ale peștilor și a 
conserva rolul acestora în sprijinirea 
nevoilor biologice ale speciilor de pești;

Or. en

Justificare

Clarificarea scopurilor și a rezultatelor din zonele temporar închise.

Amendamentul 269
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, inclusiv măsuri de reducere a 
capturilor accidentale, de protejare a 
integrității fundului mării, de protejare a 
funcționări rețelelor de hrană marină și 
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de reducere a perturbării interacțiunilor 
dintre specii în cadrul ecosistemului 
marin;

Or. en

Amendamentul 270
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) alte măsuri tehnice care vizează 
protejarea biodiversității și a ecosistemelor 
marine, în special a resurselor marine 
vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 271
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) măsuri specifice de reducere a 
poluării și a deșeurilor marine generate 
de activitățile de pescuit.

Or. en

Amendamentul 272
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1a (nou)



PE483.857v01-00 84/99 AM\895055RO.doc

RO

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.

Or. en

Amendamentul 273
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 8 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele vizate de măsurile introduse în 
conformitate cu prezentul articol, se 
întrerupe sau se suspendă asistența 
financiară acordată respectivului stat 
membru în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului. Această acțiune 
este proporțională cu natura, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării.

Or. en

Amendamentul 274
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Parlamentul European și Consiliul, 
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acționând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă ca prioritate, 
cel târziu până în 2015, planuri 
multianuale pentru toate speciile recoltate 
pentru a menține sau a reface toate 
stocurile de specii recoltate peste 
nivelurile care permit obținerea unei 
producții maxime durabile, peste 
nivelurile care permit obținerea unui 
randament economic maxim până în 
2020, precum și pentru a atinge o stare 
ecologică bună până în 2020.

Or. en

Amendamentul 275
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) În cazul în care, în pofida măsurilor 
punctuale de redresare a stocului, 
obiectivul menținerii sau refacerii 
stocurilor de pește peste niveluri care 
permit obținerea producției maxime 
durabile până în 2015 nu poate fi realizat 
pentru unul sau mai multe stocuri:
(a) din cauza lipsei datelor, 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 pentru Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin” 
(Directiva 2008/56/CE), iar mortalitatea 
cauzată de pescuit este 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;
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(b) din cauza epuizării grave a stocului, în 
contextul planurilor multianuale se 
introduc măsuri de gestionare 
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 producției maxime 
durabile 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 vizate din punctul de 
vedere al biomasei stocului de 
reproducere, al distribuției după vârstă și 
dimensiune și al altor descriptori 
relevanți.

Or. en

Amendamentul 276
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 
maximă durabilă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 277
Linda McAvan
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Propunere de regulament
Partea 3 – 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 
maximă durabilă.

(1) Cel târziu până în 2015, trebuie 
elaborate planuri multianuale care să 
prevadă măsuri de conservare pentru 
menținerea sau refacerea stocurilor de 
pește peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă și pentru 
menținerea integrității ecosistemelor 
marine.

Or. en

Justificare

Stabilește ca termen-limită general anul 2015 pentru stabilirea planurilor multianuale și se 
asigură că acestea includ o abordare bazată pe ecosistem.

Amendamentul 278
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 
maximă durabilă.

(1) Trebuie elaborate planuri multianuale 
care să prevadă măsuri de conservare 
pentru menținerea sau refacerea stocurilor 
de pește peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă:

(i) până în 2015, pentru toate stocurile de 
specii recoltate incluse deja în planurile 
de refacere sau de gestionare;
(ii) până in 2015, dacă este posibil, pentru 
toate stocurile de specii recoltate din apele 
Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 279
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 
maximă durabilă.

(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 
maximă durabilă. Planurile pentru toate 
stocurile și pescăriile reglementate sunt 
adoptate în termen de cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 280
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 
maximă durabilă.

(1) Până în 2015, trebuie elaborate, pentru 
toate pescăriile, planuri multianuale care 
să prevadă adaptări ale ratei mortalității
prin pescuit, ceea ce duce, până în 2015, 
la refacerea sau la menținerea biomasei 
tuturor stocurilor peste nivelurile care pot 
să asigure producția maximă durabilă, și 
care să mențină sau să refacă rezistența 
ecosistemului marin.

Or. en

Amendamentul 281
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) baza de stabilire a posibilităților de 
pescuit pentru stocurile de pește în cauză, 
pornind de la niveluri de referință pentru 
conservare predefinite; și

(a) baza de stabilire a posibilităților de 
pescuit pentru toate stocurile de specii 
recoltate, pornind de la niveluri de 
referință pentru conservare predefinite și 
fără a depăși vreodată nivelul specificat în 
avizele științifice. Aceasta respectă 
menținerea și refacerea populațiilor 
stocurilor de pește peste nivelurile care 
permit producția maximă durabilă până 
în 2015, peste nivelurile care permit 
obținerea randamentului economic 
maxim până în 2020, precum și obținerea 
și menținerea unei stări ecologice bune a 
mediului marin comunitar până în 2020; 
și

Or. en

Amendamentul 282
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care asigură o colectare
adecvată de date pentru a permite 
efectuarea unor evaluări științifice exacte 
ale stocurilor de specii recoltate.

Or. en

Amendamentul 283
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)



PE483.857v01-00 90/99 AM\895055RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri de refacere și de menținere a 
unei stări ecologice bune.

Or. en

Amendamentul 284
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care respectă strategiile 
marine de refacere și de menținere a unei 
stări ecologice bune a apelor UE, definită 
de Directiva 2008/56/CE și de 
Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Or. en

Justificare

În temeiul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, statele membre sunt obligate să 
adopte strategii marine care, printre altele, conțin programul de măsuri ce vizează obținerea 
unei stări ecologice bune. Măsurile adoptate în contextul planurilor multianuale ar trebui să 
respecte aceste strategii și trebuie să fie coordonate în cadrul regiunii.

Amendamentul 285
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – 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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 

(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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
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cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării.

cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării și mediul marin mai vast.

Or. en

Amendamentul 286
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării.

(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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, caz în 
care gestionarea se bazează pe avizele 
științifice privind cele mai vulnerabile 
stocuri, ținând cont de interacțiunile dintre 
stocuri și pescării.

Or. en

Amendamentul 287
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 3 – 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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării.

(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, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și 
pescării. Planurile multianuale care 
vizează mai multe specii ar trebui 
dezvoltate în mod prioritar.
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Or. en

Amendamentul 288
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 ar trebui să 
încerce să obțină producția maximă 
durabilă. Aceste planuri 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.

Or. en

Amendamentul 289
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 cele mai bune date științifice 
disponibile și să utilizeze, într-un mod 
valabil din punct de vedere științific,
abordarea precaută în cazul în care există 
limitări ale datelor disponibile și ale 
metodelor de evaluare, precum și ale 
tuturor surselor cuantificate de 
incertitudine.

Or. en

Justificare

Planurile multianuale ar trebui să se bazeze numai pe principiul precauției în absența celor 
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mai bune date științifice disponibile.

Amendamentul 290
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 gestionarea precaută a 
pescăriilor, astfel încât, dacă datele 
științifice sunt nesigure, gestionarea 
pescăriilor să implice mai multă atenție, 
iar absența datelor științifice adecvate să 
nu fie folosită ca justificare pentru lipsa 
de măsuri.

Or. en

Amendamentul 291
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 principiul precauției în ceea ce 
privește gestionarea 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.

Or. en

Amendamentul 292
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ceea ce privește toate speciile 
recoltate care încă nu sunt incluse într-un 
plan multianual, se adoptă măsuri pentru 
a asigura atingerea obiectivelor și 
respectarea principiilor, astfel cum se 
prevede la articolele 9 și 10 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 293
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Planurile multianuale prevăd 
realizarea unei revizuiri la mijlocul 
perioadei, consultându-se părțile 
interesate, pentru a se evalua progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor. Se pot prezenta propuneri de 
modificare a planurilor în cazul în care 
există dovezi științifice că acest lucru este 
oportun sau dacă există preocupări 
întemeiate referitoare la lipsa progreselor 
în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
convenite.

Or. en

Amendamentul 294
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 9 – alineatul 4b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul în care un stat membru nu 
obține rezultatele vizate de măsurile 
aplicate în conformitate cu articolele 9, 10 
și 11, se întrerupe sau se suspendă 
asistența financiară acordată de Uniune 
respectivului stat membru în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 295
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 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, 
dacă este posibil, cel târziu în 2015, luând 
în considerare caracterul complex al 
pescăriilor mixte.

Or. en

Amendamentul 296
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 

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

mortalității prin pescuit care vizează să 
refacă și să mențină toate stocurile 
comerciale peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă cel 
târziu în 2015.

Or. en

Justificare

Realizarea producției maxime durabile (MSY) până în 2015 nu este realistă și ar trebui 
înlocuită cu fMSY până în 2015 și bMSY oricând este posibil ulterior.

Amendamentul 297
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 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 și peste nivelurile care 
permit obținerea randamentului economic 
maxim până în 2020, contribuind, în 
același timp, la obținerea unei stări 
ecologice bune până în 2020, astfel cum 
prevede Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 298
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planurile multianuale trebuie să (1) Planurile multianuale trebuie să 
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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. 

prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 
pescuit, astfel încât să se ajungă, până în 
2015, la o rată a mortalității prin pescuit 
care să refacă și să mențină, cu o mare 
probabilitate, toate stocurile peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 299
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Planurile multianuale vizează
atingerea unor niveluri de biomasă peste 
cele care permit obținerea producției 
maxime durabile până în 2020.

Or. en

Amendamentul 300
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 301
Linda McAvan
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Propunere de regulament
Partea 3 – 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 conformitate cu alineatul (1), 
planurile multianuale trebuie să prevadă 
măsuri de precauție care să asigure cel 
puțin un nivel comparabil de conservare a 
stocurilor respective și să stabilească un 
termen care să corespundă celei mai 
apropiate date posibile din punct de 
vedere biologic, la care stocurile să 
ajungă la niveluri peste cele care pot să 
asigure producția maximă durabilă.

Or. en

Justificare

Dacă nu este posibilă stabilirea unor rate ale mortalități prin pescuit prin care să se asigure 
că stocurile ating MSY până în 2015, fie din cauza epuizării grave a stocurilor, fie din lipsa 
datelor, ar trebui adoptate măsuri mai precaute pentru a asigura atingerea obiectivelor 
privind deplina refacere a stocurilor.

Amendamentul 302
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – 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, din cauza 
incertitudinii, 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. Se adoptă standarde 
echivalente în conformitate cu 
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Decizia 2010/477/UE a Comisiei 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine pentru 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” (Directiva 2008/56/CE), iar 
mortalitatea prin pescuit este redusă 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.

Or. en

Amendamentul 303
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 3 – 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 conformitate cu alineatul (1), 
planurile multianuale trebuie să prevadă 
măsuri de precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective și să stabilească un termen care 
să corespundă celei mai apropiate date 
posibile din punct de vedere biologic la 
care stocurile să ajungă la niveluri egale 
cu cele care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

Or. en


