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Amendamentul 304
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) obiective și ținte cuantificabile pentru 
realizarea exploatării sustenabile a 
stocurilor de pește, inclusiv refacerea și 
menținerea tuturor stocurilor de specii 
recoltate peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă durabilă până în 2015 
sau cât mai curând posibil din punct de 
vedere biologic și peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă economică 
până în 2020, exprimate din următoarele 
puncte de vedere:

Or. en

Amendamentul 305
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) rata de mortalitate prin pescuit și/sau i) rata de mortalitate prin pescuit și

Or. en

Amendamentul 306
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera c – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

iia. caracteristici ale capturii

Or. en

Amendamentul 307
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) calendare precise pentru atingerea 
țintelor cuantificabile;

(d) calendare precise și realiste pentru 
atingerea țintelor cuantificabile;

Or. en

Amendamentul 308
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) măsuri tehnice, inclusiv măsuri privind 
eliminarea capturilor nedorite, și 
restricționarea activităților de pescuit în 
anumite zone și/sau perioade;

Or. en

Amendamentul 309
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) un set complet de măsuri tehnice 
concepute să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și din cele 
necomerciale într-o perioadă de trei ani 
de la data intrării în vigoare a planului 
multianual;

Or. en

Amendamentul 310
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o evaluare a capacității de pescuit în 
raport cu nivelurile compatibile cu 
articolul 2 alineatul (2), pe baza unor 
argumente economice, sociale și de 
mediu;

Or. en

Justificare

Nevoia de a se asigura că evaluarea capacității de pescuit în raport cu resursele de pește este 
o cerință a planurilor multianuale. Aceasta este deja prevăzută în PCP, dar nu este pe deplin 
pusă în aplicare.

Amendamentul 311
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cerințe conform cărora, începând de 
la o dată specificată, fără a ține seama de 
cerințele de la articolul 15, capturile 
obținute de navele de pescuit ale Uniunii 
să fie aduse și păstrate la bord;

Or. en

Justificare

Ar trebui să ne îndreptăm către stabilirea de la caz la caz a interdicțiilor privind practicile de 
aruncare a capturilor înapoi în mare, completând acțiunea de promovare a utilizării de 
unelte de pescuit selective și de reducere a capturilor accidentale. Pregătirea planurilor de 
gestionare multianuale pentru fiecare pescărie va dura mai mulți ani, dar în cazul în care 
acestea chiar există ar trebuie să fie posibilă schimbarea cerințelor de la articolul 15 pentru 
debarcarea tuturor capturilor, fie prin anticiparea datei sau, în unele situații, prin amânarea 
acesteia.

Amendamentul 312
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 313
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 314
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) măsuri de salvgardare, criterii de 
activare a respectivelor măsuri de 
salvgardare și raportare anuală privind 
activarea lor, care furnizează detalii 
privind măsurile de precauție adoptate și 
o evaluare a eficacității lor;

Or. en

Amendamentul 315
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) caracteristici spațiale, sezoniere și 
temporale ale capturilor;

Or. en
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Justificare

Adesea, navele își pescuiesc propriile cote în diferite perioade ale anului și în diferite zone 
din diverse motive. Este nevoie de intensificarea evaluării și de mai multe informații privind 
aceste caracteristici diferite ale capturilor pentru a evalua impactul activităților de pescuit 
asupra ecosistemului marin, pentru a îmbunătății protejarea habitatelor și a speciilor marine 
și pentru a gestiona impacturile cumulate și interacțiunea cu alte activități umane din mediul 
marin. În contextul amenajării spațiului, este esențială îmbunătățirea disponibilității 
informațiilor spațiale privind activitățile de pescuit.

Amendamentul 316
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) protejarea viitoarei disponibilități a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 317
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) o evaluare a capacității flotelor și a 
impactului activităților de pescuit asupra 
mediului, inclusiv a consecințelor asupra 
biodiversității și mediului marin, și, dacă 
respectiva evaluare dezvăluie un impact 
negativ, un plan pentru abordarea 
respectivului impact și pentru 
minimizarea unor astfel de consecințe;
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Or. en

Justificare

Pentru gestionarea pescăriilor, este esențială o evaluare adecvată a echilibrului între 
capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile, deoarece supracapacitatea a 
fost identificată ca fiind unul dintre factorii principali ai pescuitului excesiv. Este esențială 
evaluarea impactului pescuitului asupra mediului și asigurarea adoptării de măsuri de 
remediere, dacă este necesar.

Amendamentul 318
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera j – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanism de intervenție pentru situații 
neprevăzute;

Or. en

Justificare

Gestionarea resurselor biologice se poate schimba în scurt timp, în bine sau în rău. Acest fapt 
este confirmat de experiențele actuale dobândite cu planurile multianuale care, din cauza 
normelor rigide, nu sunt adaptate la situația resurselor și la posibilitățile de exploatare a 
acestora.

Amendamentul 319
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) în cazul în care este identificată o 
supracapacitate, în conformitate cu 
articolul 34, prin evaluările capacităților, 
este elaborată, împreună cu calendare 
clare, o strategie clară în vederea obținerii 
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echilibrului între capacitatea de pescuit și 
nivelurile de exploatare, în conformitate 
cu articolul 2;

Or. en

Justificare

Strategiile de eliminare a supracapacităților, inclusiv programele de acțiune, ar trebuie să 
stea la baza activităților de gestionare a flotelor.

Amendamentul 320
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) o evaluare atât a capacității, cât și a 
impactului asupra mediului pentru 
pescăria în cauză. Această evaluare ar 
trebuie să constituie baza pentru 
adoptarea unor unelte de pescuit mai 
selective și a unor tehnici de pescuit cu un 
impact mai redus asupra ecosistemului 
marin;

Or. en

Amendamentul 321
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) măsuri eficiente de monitorizare și de 
control al capturilor accidentale de specii 
nevizate sau nedorite;
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Or. en

Amendamentul 322
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – primul paragraf – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 323
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) o descriere a rolului, a abundenței și 
a diversității peștilor în raport cu 
biodiversitatea și lanțurile trofice marine 
și măsuri de refacere și de menținere a 
funcționalității unor astfel de lanțuri 
trofice, în cazul în care sunt afectate de 
activități de pescuit;

Or. en

Amendamentul 324
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – titlul
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectarea obligațiilor care decurg din 
legislația de mediu a Uniunii

Respectarea obligațiilor care decurg din 
cerințele de protecție a mediului ale 
Uniunii și din acordurile internaționale

Or. en

Amendamentul 325
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE, al articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE, al articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE și al 
articolului 12 din Directiva 92/43/CEE, 
precum și în zonele marine protejate 
vizate de Convenția maritimă regională și
în ecosistemele marine vulnerabile vizate 
de acordurile mondiale la care a aderat 
UE, activitățile de pescuit ale statelor 
membre trebuie să se desfășoare în așa fel 
încât să se atenueze impactul activităților 
de pescuit în respectivele arii speciale de 
conservare.

Or. en

Amendamentul 326
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE, al articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE și al articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit ale statelor membre 
trebuie să se desfășoare în așa fel încât să 
se atenueze impactul activităților de pescuit 
în respectivele arii speciale de conservare, 
pentru a preveni deteriorarea habitatelor 
naturale și perturbarea speciilor pentru 
care au fost desemnate ariile, cu scopul de 
a realiza un stadiu de conservare 
favorabil.

Or. en

Amendamentul 327
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) PCP și toate măsurile ulterioare 
adoptate de statele membre respectă pe 
deplin Directiva 92/43/CEE, 
Directiva 2009/147/CE și 
Directiva 2008/56/CE. În ariile menționate 
la articolul 6 din Directiva 92/43/CEE, la
articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și la
articolului 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE, statele membre
trebuie să se asigure că pescuitul se
desfășoară în așa fel încât să se evite orice 
efecte semnificative asupra respectivelor 
arii, în conformitate cu  dispozițiile
privind o evaluare corespunzătoare de la 
articolul 6 alineatul (3) din 
Directiva 92/43/CE.



PE485.857v01-00 14/125 AM\895363RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 328
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE, în ariile de protecție 
specială în sensul articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE și în alte zone 
marine protejate în sensul articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit ale statului membru 
care a desemnat situl trebuie să se 
desfășoare în așa fel încât să se evite 
deteriorarea habitatelor naturale și 
perturbarea semnificativă a speciilor 
pentru care au fost desemnate ariile.

Or. en

Amendamentul 329
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE, în ariile de protecție 
specială în sensul articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE și în alte zone 
marine protejate în sensul articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit ale statelor membre 
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pescuit în respectivele arii speciale de 
conservare.

care au desemnat situl trebuie 
reglementate în așa fel încât să se evite 
deteriorarea habitatelor naturale și a 
habitatelor speciilor, precum și 
perturbarea speciilor pentru care au fost 
desemnate ariile, în măsura în care 
respectivele perturbări și deteriorări ar 
putea fi semnificative în ceea ce privește 
obiectivele directivelor menționate 
anterior.

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei se face trimitere la directivele-cadru privind păsările, habitatele și 
strategia pentru mediul marin, dar se menționează numai „ariile speciale de conservare”. 
Acest fapt ar trebui corectat pentru a asigura menționarea completă a tuturor siturilor vizate 
de directive. Termenii „să se desfășoare” și „să se atenueze” sunt impreciși. Trimiterea la 
statele membre este neclară, deoarece nu se înțelege dacă dispozițiile se aplică statului de 
pavilion (care este responsabil pentru navă) sau statului de coastă (care este responsabil 
pentru sit).

Amendamentul 330
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsuri 
nediscriminatorii în vederea respectării 
alineatului (1) și trebuie să notifice 
Comisia, alte state membre și Consiliul 
consultativ regional înainte de intrarea în 
vigoare a unor astfel de măsuri.

Or. en

Justificare

În conformitate cu directivele-cadru privind habitatele, păsările și strategia pentru mediul 
marin, statele membre sunt responsabile pentru desemnarea și protejarea siturilor de 
conservare din apele lor și, dacă este necesar, trebuie să elaboreze planuri de gestionare. În 
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prezent, statele membre nu pot adopta măsuri directe pentru limitarea activităților de pescuit 
în vederea protejării respectivelor situri și au nevoie să obțină o decizie specifică a 
Consiliului de autorizare în acest sens. Pentru a evita întârzierile prelungite, statelor membre 
ar trebui să li se confere competența de a implementa astfel de măsuri directe necesare 
pentru asigurarea unui bun stadiu de conservare a respectivelor situri.

Amendamentul 331
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu obligațiile care 
decurg din articolul 1 al Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin, 
(Directiva 2008/56/CE), statele membre 
adoptă măsurile necesare și desfășoară 
activitățile de pescuit astfel încât să atingă 
sau să păstreze o stare ecologică bună în 
mediul marin comunitar până în 2020, cel 
târziu.

Or. en

Amendamentul 332
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Toate acțiunile întreprinse de UE și 
de statele membre în temeiul politicii 
comune în domeniul pescuitului respectă 
pe deplin Convenția de la Aarhus din 
25 iunie 1998 privind accesul la 
informație, participarea publicului la 
luarea deciziei și accesul la justiție în 
probleme de mediu, Rezoluția 61/105 a 
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Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite și Acordul de punere în 
aplicare a dispozițiilor Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
dreptul mării din 10 decembrie 1982.

Or. en

Amendamentul 333
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să atenueze impactul 
activităților de pescuit în ariile speciale de 
conservare.

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să atenueze impactul 
activităților de pescuit în ariile speciale 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 334
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să atenueze impactul
activităților de pescuit în ariile speciale de 
conservare.

(2) Sub rezerva drepturilor  statelor
membre de a asigura punerea în aplicare 
a Directivei 1992/43/CEE, a 
Directivei 2009/147C/E și a 
Directivei 2008/56/CE, Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
pentru a specifica măsuri legate de pescuit 
care să împiedice sau să atenueze orice 
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impact semnificativ al pescuitului asupra
ariilor menționate la alineatul (1) al 
acestui articol.

Or. en

Amendamentul 335
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să atenueze impactul 
activităților de pescuit în ariile speciale de 
conservare.

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să împiedice 
impactul activităților de pescuit în ariile 
protejate menționate la articolul 12 
alineatul (1), inclusiv în cazul în care 
statul membru responsabil nu notifică 
măsurile în conformitate cu alineatele (1) 
și (1a), precum și în cazul în care există 
dovezi privind o deteriorare sau un stadiu 
permanent slab de conservare a sitului ca 
urmare a activităților de pescuit.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 336
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
legate de pescuit care să atenueze impactul 
activităților de pescuit în ariile speciale de 
conservare.

(2) În cazul în care statele membre nu 
întreprind acțiunile prevăzute la 
alineatul (1), Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsuri legate de pescuit care să 
atenueze impactul activităților de pescuit în 
ariile speciale de conservare.

Or. en

Amendamentul 337
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 338
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o acțiune 
imediată, Comisia, la cererea motivată a 
unui stat membru sau din proprie inițiativă, 
decide aplicarea unor măsuri temporare 
pentru eliminarea riscului.

Or. en

Amendamentul 339
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea III – articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere 
alineatului (2a), în cazul în care sunt 
necesare măsuri permanente din cauza 
unei amenințări grave persistente la 
adresa resurselor biologice marine, 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
care prevăd astfel de măsuri permanente.
Respectivele acte de punere în aplicare 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56.

Or. en

Justificare

Clarifică procedura în cazul în care persistă o amenințare gravă.

Amendamentul 340
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea III – articolul 13a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Măsuri de urgență ale statelor membre

(1) Statele membre pot adopta măsuri de 
urgență cu o durată maximă de trei luni, 
dacă există dovezi privind o amenințare 
gravă și neprevăzută la adresa conservării 
resurselor acvatice vii sau la adresa 
ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit din apele care se 
află sub suveranitatea sau jurisdicția unui 
stat membru, dacă orice întârziere 
neîntemeiată ar avea ca rezultat 
deteriorări care ar fi greu de remediat.
(2) Statele membre care intenționează să 
adopte măsuri de urgență înștiințează 
Comisia, celelalte state membre și 
consiliile consultative regionale relevante 
prin trimiterea unui proiect de măsuri 
vizate, însoțit de o expunere de motive, 
înaintea adoptării lor.
(3) Statele membre și consiliile 
consultative regionale relevante pot 
trimite Comisiei observațiile lor scrise în 
termen de cinci zile lucrătoare de la data 
notificării. Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare prin care confirmă, anulează 
sau modifică măsura. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă  în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56.
Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător privind o 
amenințare gravă și neprevăzută la adresa 
conservării resurselor acvatice vii sau la 
adresa ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile , în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 56 alineatul (2).
(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
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coroborat cu articolul 5 din respectivul 
regulament.

Or. en

Justificare

Deși articolul 13 alineatul (1) conferă competențe Comisiei, prezentul articol conferă statelor 
membre competențe de a adopta măsuri de urgență. Textul restabilește articolul 8 din 
Regulamentul PCP anterior, ușor modificat în conformitate cu recomandările Serviciului 
Juridic al Parlamentului.

Amendamentul 341
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cadre de măsuri tehnice care să asigure, în 
apele UE și pentru navele UE care 
desfășoară activități în afara apelor UE, 
că stocurile de pește sunt menținute sau 
refăcute peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă durabilă până în 2015 
și peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă economică până în 
2020, precum și că se atinge și se menține 
o stare ecologică bună în mediul marin
comunitar până în 2020. Cadrele de 
măsuri tehnice trebuie:

Or. en

Amendamentul 342
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 343
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă, prin îmbunătățirea 
selecției în funcție de dimensiuni și, după 
caz, prin selecția în funcție de specie;

(a) să contribuie la menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă și producția maximă 
economică și care prezintă a distribuție 
corespunzătoare din punct de vedere al 
vârstei și al dimensiunii, prin 
îmbunătățirea selecției în funcție de 
dimensiuni și, după caz, prin selecția în 
funcție de specie și prin dispoziții care 
împiedică depășirea punctelor de referință 
în materie de conservare;

Or. en

Amendamentul 344
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă, prin îmbunătățirea 
selecției în funcție de dimensiuni și, după 
caz, prin selecția în funcție de specie;

(a) să contribuie la menținerea sau 
refacerea populațiilor de specii recoltate
peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă, prin 
îmbunătățirea selecției în funcție de 
dimensiuni și, după caz, prin selecția în 
funcție de specie;

Or. en

Justificare

Asigură un domeniu de aplicare mai extins pentru a include alte specii decât cele de pește.

Amendamentul 345
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ducă la o reducere, în cadrul 
stocurilor de pește, a capturilor de
exemplare care nu au atins dimensiunile 
minime;

(b) să ducă la o reducere, în cadrul 
stocurilor de pește, a capturilor de
exemplare care nu au atins maturitatea;

Or. en

Justificare

Pentru a gestiona refacerea stocurilor de pește și pentru a asigura un sector al pescuitului
durabil în viitor, trebuie minimizate capturile de pești care nu au atins maturitatea.

Amendamentul 346
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 347
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să ducă la o reducere a capturilor de 
specii nevizate, vulnerabile și protejate și 
de alte organisme marine nedorite;

Or. en

Amendamentul 348
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să desemneze o rețea coerentă de 
rezerve piscicole care să contribuie la 
menținerea sau refacerea stocurilor de 
pește peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă durabilă până în 2015 
și peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă economică până în 
2020, precum și la atingerea și 
menținerea unei stări ecologice bune în 
mediul marin comunitar până în 2020;
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Or. en

Amendamentul 349
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 350
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să atenueze impactul tuturor uneltelor 
de pescuit asupra ecosistemului și asupra 
mediului, acordând o atenție specială 
protecției stocurilor și a habitatelor 
sensibile din punct de vedere biologic și 
contribuirii la atingerea unei stări 
ecologice bune în mediul marin, astfel 
cum prevede Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 351
Peter van Dalen
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepții de la măsurile tehnice actuale:
(a) fără a aduce atingere articolului 31 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
850/1998, este permisă capturarea 
organismelor marine utilizând curentul 
electric, cu condiția ca uneltele de pescuit 
să corespundă specificațiilor tehnice 
prevăzute;
(b) specificațiile tehnice prevăzute la 
alineatul (1) sunt adoptate de către 
Comisie. Aceste măsuri de punere in 
aplicare sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 56;

Or. nl

Justificare

Acest amendament lasă loc unei forme concrete de pescuit selectiv și inovator: pescuitul 
electric.

Amendamentul 352
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – primul paragraf (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține 
rezultatele pe care le vizează măsurile, în 
conformitate cu acest articol, se întrerupe 
sau se suspendă asistența financiară 
acordată de Uniune respectivului stat 
membru, în temeiul politicii comune în 
domeniul pescuitului.
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Or. en

Amendamentul 353
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O situație ideală ar fi atunci când o cerință privind debarcarea tuturor capturilor ar fi 
stabilită de la caz la caz. Cu toate acestea, vor fi necesari mai mulți ani pentru aprobarea 
planurilor de gestionare multianuale pentru fiecare pescărie. În cazul în care nu există niciun 
plan de gestionare, ar trebui aplicată o interdicție generală privind practicile de aruncare a 
capturilor înapoi în mare.

Amendamentul 354
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

care sunt capturate în timpul activităților de 
pescuit în apele Uniunii sau de navele de 
pescuit ale Uniunii aflate în afara apelor 
UE trebuie să fie aduse și păstrate la bordul 
navelor de pescuit, înregistrate și debarcate 
și trebuie deduse din posibilitățile de 
pescuit individuale alocate unei nave de 
pescuit și din posibilitățile de pescuit ale 
unui stat membru, cu excepția cazului în 
care se utilizează ca momeală vie sau când 
sunt eliberate specii nevizate cu o rată de 
supraviețuire ridicată după aruncarea 
înapoi în mare, în conformitate cu 
următorul calendar:

Or. en

Amendamentul 355
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Toate speciile de pește capturate în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de navele de pescuit ale 
Uniunii aflate în afara apelor UE trebuie să 
fie aduse la bordul navelor de pescuit, 
înregistrate și debarcate în porturi din UE 
sau în porturi din țări terțe desemnate, în 
cazul navelor care pescuiesc în afara 
apelor UE, cu excepția cazului în care se 
utilizează ca momeală vie, în conformitate 
cu următorul calendar:

Or. en

Amendamentul 356
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

- stocurile din Marea Nordului-stocurile 
din Marea Baltică

Or. en

Amendamentul 357
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare;

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: stocurile din Marea 
Neagră și din Oceanul Atlantic, inclusiv 
stocurile de specii de adâncime;

Or. en

Amendamentul 358
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare;

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare, eglefin, merlan, cardină albă, pește-
pescar, cambulă de Baltica, mihalț-de-
mare, cod saithe, polac, limbă-roșie, 
calcan, calcan-neted, mihalț-de-mare 
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albastru, sabie neagră, grenadier de 
piatră, pion portocaliu, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană, specii de anghilă, 
limandă, argentină, cambulă, cambulă 
cenușie, langustinele, crevete nordic, 
Penaeus sp., șprot, merluciu norvegian.

Or. en

Amendamentul 359
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare;

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare, eglefin, merlan, cardină albă, pește-
pescar, cambulă de Baltica, mihalț-de-
mare, cod saithe, polac, limbă-roșie, 
calcan, calcan-neted, mihalț-de-mare 
albastru, sabie neagră, grenadier de 
piatră, pion portocaliu, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană.

Or. en

Amendamentul 360
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2016: eglefin, merlan, cardină 
albă, pește-pescar, cambulă de Baltica, 

eliminată
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mihalț-de-mare, cod saithe, polac, limbă-
roșie, calcan, calcan-neted, mihalț-de-
mare albastru, sabie neagră, grenadier de 
piatră, pion portocaliu, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană.

Or. en

Amendamentul 361
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 362
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2016: eglefin, merlan, cardină 
albă, pește-pescar, cambulă de Baltica, 
mihalț-de-mare, cod saithe, polac, limbă-
roșie, calcan, calcan-neted, mihalț-de-

(c) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2016: toate celelalte specii 
capturate.
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mare albastru, sabie neagră, grenadier de 
piatră, pion portocaliu, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană.

Or. en

Amendamentul 363
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile multianuale pentru pescăriile în
care se capturează speciile enumerate mai 
sus includ măsuri tehnice complete și alte 
măsuri concepute să elimine capturile de 
exemplare de pești vizați care nu au atins 
dimensiunile minime și de specii nedorite 
și/sau neautorizate.

Or. en

Amendamentul 364
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un stat membru nu 
obține rezultatele vizate de măsuri, în 
conformitate cu acest articol, se întrerupe 
sau se suspendă asistența financiară 
acordată de Uniune respectivului stat 
membru, în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Or. en
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Amendamentul 365
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
alineatul (1), trebuie stabilite, pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile, 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare. Este interzisă comercializarea 
de specii de pește capturate sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare.

Or. en

Justificare

Consumul uman de pește sub dimensiunea minimă este interzis astfel încât să se stopeze 
crearea unei piețe de vânzare a peștilor de mici dimensiuni care ar amenința refacerea 
stocurilor de pește.

Amendamentul 366
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
alineatul (1), până în ianuarie 2014
trebuie stabilite, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, dimensiunile 
minime de referință pentru conservare. 
Vânzarea capturilor din aceste stocuri de 
pește sub dimensiunea minimă de referință 
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numai pentru prelucrarea în făină de pește 
sau în hrană pentru animale de companie.

pentru conservare este permisă numai 
pentru prelucrarea în făină de pește sau în 
hrană pentru animale de companie.

Or. en

Justificare

Începând de la 1 ianuarie 2014, pentru anumite tipuri de pește va fi obligatoriu ca toate 
capturile să fie aduse și păstrate la bordul navelor de pescuit, înregistrate și debarcate. Va fi 
necesară cunoașterea dimensiunilor minime de referință pentru conservare.

Amendamentul 367
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 368
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Trebuie stabilite norme de 
comercializare pentru capturile de pește 
care depășesc posibilitățile de pescuit 
stabilite și care sunt sub dimensiunile 
minime de referință pentru conservare 
pentru a se asigura că acestea stimulează 
pescarii să minimizeze capturile nedorite.

Or. en

Justificare

Normele de comercializare trebuie să fie în concordanță cu obiectivul general al interdicției 
privind practicile de aruncare a capturilor înapoi în mare, adică stimularea pescarilor de 
a-și îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit.

Amendamentul 369
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Până la 1 ianuarie 2014, trebuie 
stabilite, în conformitate cu capitolul III 
articolul 39 și articolul 40 din 
[regulamentul privind organizarea comună 
a piețelor în sectorul produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură], standardele 
de comercializare pentru capturile de pește 
care depășesc posibilitățile de pescuit 
stabilite.

Or. en

Justificare

Articolul 27 din (COM (2011)0416 final) abordează extinderea normelor organizațiilor 
interprofesionale; articolele 39 și 40 sunt dedicate, în mod corespunzător, stabilirii de 
standarde de comercializare și respectării standardelor de comercializare. Începând de la 
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1 ianuarie 2014, pentru anumite tipuri de pește va fi obligatoriu ca toate capturile să fie 
aduse și păstrate la bordul navelor de pescuit, înregistrate și debarcate. Va fi necesară 
cunoașterea standardelor de comercializare.

Amendamentul 370
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 371
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Veniturile obținute din vânzare revin 
autorităților de gestionare a pescăriilor și 
sunt utilizate pentru activități de 
cercetare, de control și de punere în 
executare.

Or. en
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Amendamentul 372
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Măsurile de control suplimentare care au ca scop monitorizarea punerii în aplicare a 
interdicției privind practicile de aruncare a capturilor înapoi în mare ar trebui să fie în 
echilibru cu cele existente pentru a nu crea sarcini suplimentare pentru pescari și 
administrații, precum și costuri financiare suplimentare pentru instituțiile de control.

Amendamentul 373
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 374
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 375
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia desfășoară proiecte-pilot 
care au ca scop îmbunătățirea 
selectivității uneltelor la nivelul unei 
pescării regionale, până la sfârșitul 
anului 2014. Rezultatele obținute sunt 
incluse în planul de gestionare pe termen 
lung al fiecărei pescării sub forma 
utilizării obligatorii a celor mai selective 
unelte disponibile.

Or. en
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Amendamentul 376
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia furnizează sprijin financiar 
pentru utilizarea de unelte selective în 
vederea reducerii capturilor nedorite și 
neautorizate.

Or. en

Amendamentul 377
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre adoptă măsuri de 
interzicere a vânzării pentru consumul 
uman de pești sub dimensiunea minimă 
de referință pentru conservare și prevăd 
sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale;

Or. en

Justificare

Consumul uman de pești sub dimensiunea minimă este interzis astfel încât să se stopeze 
crearea unei piețe de vânzare a peștilor de mici dimensiuni care ar amenința refacerea 
stocurilor de pește. Dimensiunea minimă de referință ar trebui să se bazeze pe 
caracteristicile biologice ale peștilor și trebuie stabilite norme clare și sancțiuni 
corespunzătoare pentru punerea în aplicare a interdicției privind practicile de aruncare a 
capturilor înapoi în mare.
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Amendamentul 378
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Începând de la 1 ianuarie 2018, toate 
speciile de pești sunt debarcate, dacă nu 
sunt prevăzute dispoziții specifice privind 
aruncarea lor înapoi în mare într-un 
registru pe care Comisia îl publică și 
menține după consultarea părților 
interesate.

Or. en

Justificare

Aruncarea peștilor înapoi în mare este inacceptabilă, iar interdicția privind practicile de 
aruncare a capturilor înapoi în mare trebuie aplicată tuturor speciilor de pește în 
conformitate cu un calendar clar.

Amendamentul 379
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Asigurarea unui echilibru între interesele statelor membre și obiectivele generale ale PCP.

Amendamentul 380
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Toate capturile accidentale din stocuri 
de specii recoltate trebuie deduse din 
posibilitățile de pescuit totale.

Or. en

Amendamentul 381
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Limitele efortului de capturare și/sau 
de pescuit, dacă este cazul, nu depășesc 
nivelul specificat în avizele științifice și 
sunt în concordanță cu menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste niveluri 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă până în 2015 și peste niveluri 
care pot să asigure producția maximă 
economică până în 2020, precum și cu 
atingerea și menținerea unei stări 
ecologice bune în mediul marin 
comunitar până în 2020.

Or. en
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Amendamentul 382
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Posibilitățile de pescuit trebuie stabilite la nivelul recomandat științific sau sub acest nivel 
pentru a evita supraexploatarea stocurilor. Statele Unite ale Americii au inclus dispoziții 
similare în Legea Magnuson-Stevens.

Amendamentul 383
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Statelor membre ar trebui să li se solicite să consulte Comisia înainte de a schimba între ele 
concesiunile de pescuit, nu doar să o informeze.

Amendamentul 384
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În contextul unui plan multianual 
elaborat în temeiul articolelor 9, 10 și 11, 
statele membre sunt autorizate să adopte 
măsuri, inclusiv măsuri tehnice, astfel 
cum sunt enumerate la articolul 8,
conforme cu planul multianual respectiv 
care să specifice măsurile de conservare 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul în legătură cu stocuri din apele 
Uniunii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit și tuturor navelor 
care pescuiesc în apele teritoriale ale 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Pentru a obține o flexibilitate suficientă și pentru a permite o implementare ajustată la nivel 
național și la nivel local, statelor membre ar trebui să li se confere competența de a adopta 
măsuri de implementare a măsurilor prevăzute în planul de gestionare, cu condiția ca acestea 
să fie în concordanță cu obiectivele și cerințele planului. Măsurile trebuie să fie mai clare –
măsurile tehnice au fost astfel specificate. Condiții egale ar trebui aplicate tuturor navelor 
care pescuiesc în contextul și în zona geografică în care se aplică măsurile, indiferent de 
pavilion.

Amendamentul 385
Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Schimbarea verbului „pot” în „sunt” este esențială dacă dorim să avem o regionalizare 
semnificativă și o dezvoltare a competențelor statelor membre pentru ca acestea să își poată 
adopta propriile măsuri de conservare.

Amendamentul 386
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Într-un plan multianual elaborat în 
temeiul articolelor 9, 10 și 11, statele 
membre implicate adoptă măsuri de 
conservare pentru a menține sau a reface 
stocurile de pește peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
până în 2015 și peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă economică 
până în 2020, precum și pentru a atinge și 
a menține o stare ecologică bună în 
mediul marin comunitar până în 2020, 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul.
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Or. en

Amendamentul 387
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre trebuie să se asigure că 
măsurile de conservare adoptate în temeiul 
alineatului (1):

2. Statele membre trebuie să se asigure că 
măsurile de conservare adoptate în temeiul 
alineatului (1) și în conformitate cu 
articolul 4d:

Or. en

Justificare

Nevoia de a consulta părțile interesate cu privire la măsurile de conservare.

Amendamentul 388
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 389
Linda McAvan
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 390
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 391
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 392
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 393
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Statele membre iau în considerare 
informațiile, opiniile și avizele furnizate 
de consiliile consultative, de actorii din 
pescăria vizată și de instituțiile științifice.
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Amendamentul 394
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru nu 
obține rezultatele vizate de măsuri, în 
conformitate cu acest articol, se întrerupe 
sau se suspendă asistența financiară 
acordată de Uniune respectivului stat 
membru, în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 395
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau

(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele de menținere sau de refacere a 
stocurilor de pește peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
până în 2015 și peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă economică 
până în 2020, precum și de atingere și de 
menținere a unei stări ecologice bune 
până în 2020 și țintele cuantificabile 
stabilite în planurile multianuale, pe baza 
unei evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
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Amendamentul 396
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 397
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – primul paragraf – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre 
adoptă măsuri conforme cu respectivul 
cadru care să specifice măsurile tehnice 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul, în ceea ce privește stocurile din 
apele proprii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. Statele membre 
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:
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Amendamentul 398
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(nou) Statele membre care folosesc în 
comun o pescărie se coordonează și 
cooperează pentru a se asigura că 
măsurile adoptate sunt compatibile cu 
cerințele de la primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 399
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 400
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor tehnice adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 21.

(1) Comisia evaluează o dată la trei ani
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 21, iar rezultatele sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 401
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 402
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 25 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pun la dispoziția 
publicului informațiile privind măsurile 
adoptate în conformitate cu acest articol.

Or. en

Amendamentul 403
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru 
reducerea la minimum a efectului 
pescuitului asupra conservării 
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru 
îndeplinirea țintelor privind alte resurse 
acvatice vii și menținerea sau 
îmbunătățirea stadiului de conservare a 
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 404
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea III – articolul 26 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pun la dispoziția 
publicului informațiile privind măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 405
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea III – articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Măsurile statelor membre de punere în 

aplicare a legislației privind mediul
(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii privind pescuitul în 
ariile speciale de conservare în sensul 
articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, al 
articolului 4 din Directiva 2009/147/CE și 
al articolului 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE, precum și în 
temeiul articolului 12 din 
Directiva 92/43/CEE, în zonele marine 
protejate vizate de Convenția maritimă 
regională și în ecosistemele marine 
vulnerabile vizate de acordurile mondiale 
la care a aderat UE și în ape care se află 
sub suveranitatea sau jurisdicția 
respectivului stat membru. Măsurile 
statului membru trebuie să fie compatibile 
cu obiectivele stabilite la articolele 2 și 3 
din prezentul regulament și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația comunitară existentă.
(2) Dacă măsurile de conservare și de 
gestionare care urmează să fie adoptate 
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de un stat membru pot afecta navele de 
pescuit ale altor state membre, astfel de 
măsuri sunt adoptate numai după 
consultarea Comisiei, a statelor membre 
relevante și a consiliilor consultative 
relevante cu privire la un proiect de 
măsuri, însoțit de o expunere de motive. 
Expunerea de motive conține:
(a) argumentele științifice pentru 
măsurile propuse;
(b) activitățile flotelor din zonă împărțite 
pe națiune, unelte și specii vizate;
(c) alte măsuri de conservare care se 
aplică zonei;
(d) măsuri de monitorizare și control 
prevăzute de statul membru în zonă;
(3) Statele membre și consiliile 
consultative regionale relevante pot 
trimite Comisiei observațiile lor scrise în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la data 
notificării. Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
confirma, a anula sau a modifica măsura 
propusă, în termen de 30 de zile 
lucrătoare de la data notificării.
(4) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a confirma, a anula 
sau a modifica măsura propusă, în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la data 
notificării.

Or. en

Justificare

Trebuie să existe o modalitate rapidă și echitabilă pentru statele membre să implementeze 
măsuri de pescuit în cadrul propriilor zone marine protejate și dincolo de limita de 12 mile 
marine. Prezentul text se apropie de textul propus și aproape convenit din Regulamentul 
privind măsurile tehnice modificat din 2008.
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Amendamentul 406
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea III – articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Măsuri de urgență ale statelor membre
(1) Statele membre pot adopta măsuri de 
urgență cu o durată maximă de trei luni, 
dacă există dovezi privind o amenințare 
gravă și neprevăzută la adresa conservării 
resurselor acvatice vii sau la adresa 
ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit din apele care se 
află sub suveranitatea sau jurisdicția unui 
stat membru, în cazul căreia orice 
întârziere neîntemeiată ar avea ca rezultat 
deteriorări care ar fi greu de remediat.
Dacă măsurile de urgență care urmează 
să fie adoptate de un stat membru pot 
afecta navele de pescuit ale altor state 
membre, astfel de măsuri sunt adoptate 
numai după consultarea Comisiei, a 
statelor membre relevante și a consiliilor 
consultative relevante cu privire la un 
proiect de măsuri, însoțit de o expunere de 
motive.

Or. en

Amendamentul 407
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 

(1) Fiecare stat membru poate să instituie 
un sistem de concesiuni de pescuit 
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sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

transferabile pentru navele care le 
arborează pavilionul. Un astfel de sistem 
se aplică numai în apele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 408
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru poate să instituie 
un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile sau alte instrumente de 
gestionare bazată pe drepturi în 
conformitate cu articolele 9, 10 și 11.

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu ar trebui să fie un sistem unic și obligatoriu. Statele 
membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a decide ce sistem să folosească pentru alocarea 
accesului la posibilitățile de pescuit, potrivit contextului lor național.

Amendamentul 409
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 410
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile ar trebui să fie voluntare, mai degrabă decât obligatorii.

Amendamentul 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Alocarea accesului la pescuit trebuie să fie corespunzătoare contextului local și național, 
prin urmare, concesiunile de pescuit transferabile nu ar trebui să fie un sistem unic și 
obligatoriu. Este nevoie ca statele membre să aibă flexibilitatea de a ajusta sistemul de 
alocare a accesului la pescuit astfel cum este mai bine în contextul lor național.
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Amendamentul 412
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru poate să instituie 
un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

Or. en

Amendamentul 413
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru poate alege să 
instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru orice parte din flota sa 
de pescuit.

Or. en

Amendamentul 414
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; și

eliminată
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Or. en

Amendamentul 415
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminată

Or. en

Amendamentul 416
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 417
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre exclud din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate.

Or. en

Amendamentul 418
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 419
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare, prin care se refuză 
recunoașterea unui sistem de concesiuni 
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de pescuit transferabile instituit de un stat 
membru, dacă aceasta consideră că 
respectivul sistem nu poate contribui la 
realizarea reducerii capacității necesare
pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la 
articolul 10 alineatul (1), iar în astfel de 
situații poate aplica penalizările 
financiare indicate la articolul 50 
alineatul (2), dacă nu se efectuează 
ajustări satisfăcătoare. Respectivele acte 
de punere în aplicare sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56.

Or. en

Justificare

Un sistem de concesiuni de pescuit transferabile poate fi conceput să protejeze numeroase 
interese în materie de pescuit și să abordeze numeroase preocupări, dar, dacă este prea 
restrictiv, un sistem de comercializare poate împiedica realizarea reducerilor de capacitate 
necesare pentru promovarea refacerii stocurilor peste producția maximă durabilă. 
Amendamentul adaptat este în conformitate cu recomandările Serviciului Juridic al 
Parlamentului.

Amendamentul 420
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Creditele de pescuit transferabile 
trebuie gestionate de statele membre, în 
mod voluntar, pentru a îndeplini 
prioritățile naționale.

Or. en

Amendamentul 421
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru 
decide să aloce concesiuni de pescuit 
transferabile, acesta va aplica criterii 
sociale, de mediu și economice.

Or. en

Amendamentul 422
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale, comunitare sau de 
grup pentru care un stat membru a ales să 
creeze un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile alocate în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 423
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente, întemeiate pe 
cerințele generale ale UE adoptate de 
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posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

către Comisie până la 1 ianuarie 2013,
pentru fiecare stoc sau grup de stocuri 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit în conformitate cu articolul 16, cu 
excepția posibilităților de pescuit obținute 
în temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.

Or. en

Justificare

Cerințele generale ale UE vor asigura condiții de concurență echitabile pentru toate navele 
de pescuit din toate statele membre. Data propusă este data la care este prevăzută intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 424
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii de mediu și sociale echitabile și 
transparente pentru fiecare stoc sau grup de 
stocuri pentru care sunt alocate posibilități 
de pescuit în conformitate cu articolul 16, 
cu excepția posibilităților de pescuit 
obținute în afara apelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 425
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare stat membru care alege să 
instituie un sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile alocă concesiuni de 
pescuit transferabile pe baza unor criterii 
transparente pentru fiecare stoc sau grup de 
stocuri pentru care sunt alocate posibilități 
de pescuit în conformitate cu articolul 16, 
cu excepția posibilităților de pescuit 
obținute în temeiul acordurilor pentru 
pescuit sustenabil. Criteriile transparente 
vor fi stabilite de Consiliu și de 
Parlament, vor fi puse la dispoziția 
publicului și vor include, dar nu se vor 
limita la:
(a) utilizarea de metode, unelte și practici 
mai selective cu niveluri scăzute de 
capturi accidentale și cu un impact redus 
asupra ecosistemului marin;
(b) o mai bună respectare a normelor din 
politica comună în domeniul pescuitului 
și a limitelor pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit desemnate în avizele 
științifice;
(c) asigurarea unei utilizări sporite și de 
bună calitate, cu condiția ca aceasta să nu 
aibă efecte negative asupra mediului;
(d) utilizarea de nave și de metode de 
pescuit care au emisii de carburant reduse 
și sunt eficiente din punct de vedere 
energetic; și
(e) utilizarea unor echipamente de 
supraveghere video sau a unor 
echipamente electronice de monitorizare 
echivalente;
(f) condiții de lucru care sunt conforme 
cu standarde internaționale relevante, în 
special Convenția OIM privind munca în 
domeniul pescuitului din 2007;
(f) producția raportată pentru o perioadă 
care cuprinde cel puțin ultimii trei ani.
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Or. en

Amendamentul 426
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 427
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 
unei nave de pescuit care arborează 
pavilionul acelui stat membru sau unor 
persoane juridice sau fizice doar în scopul 

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

fizice implicate activ în pescuit doar în 
scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot fi 
grupate în vederea gestionării colective de 
către persoane juridice sau fizice sau de 
către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile ar trebui tranzacționate numai între pescarii activi.

Amendamentul 428
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Pentru claritate

Amendamentul 429
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 430
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 

eliminat
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ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 431
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 7
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

Or. en

Amendamentul 432
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 7
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 7 ani.

Or. en

Justificare

În etapa inițială de introducere a sistemului de concesiuni de pescuit transferabile, perioada 
de 15 ani este mult prea lungă, în special pentru statele membre care nu au experiență în 
ceea ce privește un astfel de sistem de gestionare a sectorului pescuitului.

Amendamentul 433
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile, în scopul realocării lor. În 
cazul în care nu limitează perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile, statele membre pot retrage 
concesiunile respective cu un preaviz de 
cel puțin 2 ani.

Or. en

Amendamentul 434
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 7 ani.

Or. en

Amendamentul 435
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 436
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 437
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate 
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

Or. en

Amendamentul 438
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre retrag concesiunile de 
pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

Or. en

Amendamentul 439
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 440
Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Perioada de trei ani propusă este prea lungă.

Amendamentul 441
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) (nou) În momentul introducerii unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, statele membre ar trebui să 
își adapteze propriile norme pentru a 
proteja interesele activităților de pescuit 
costiere și pentru a proteja împotriva 
efectelor negative ale sistemului, precum 
o concentrare excesivă sau speculația.

Or. en

Justificare

Concentrarea și speculația în materie de concesiuni de pescuit, precum și neprotejarea 
intereselor activităților de pescuit costiere reprezintă o amenințare reală la adresa bunei 
funcționări a sistemului de concesiuni de pescuit transferabile.
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Amendamentul 442
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 443
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile și a abordării 
precaute, sunt alocate navelor de pescuit 
care le arborează pavilionul, pentru specii 
pentru care Consiliul nu a stabilit 
posibilități de pescuit.

Or. en
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Amendamentul 444
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 445
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Rezerva le permite statelor membre să furnizeze operatorilor mult mai sustenabili acces la 
posibilitățile de pescuit.

Amendamentul 446
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre pot adopta mecanisme 
alternative de alocare pentru posibilitățile 
de pescuit, bazate pe criterii obiective și 
transparente. Aceste posibilități de pescuit 
pot fi alocate numai titularilor eligibili de 
concesiuni de pescuit transferabile, 
conform dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 447
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și transparente pentru alocarea 
tuturor posibilităților de pescuit, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2), 
care sunt puse la dispoziția publicului.
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dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 448
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 28 
și când alocă posibilități de pescuit în 
conformitate cu alineatele (1) și (4) din 
prezentul articol, statele membre pot oferi 
stimulente navelor de pescuit care 
utilizează unelte și practici de pescuit 
selective care elimină capturile nedorite și 
alte efecte negative asupra mediului 
marin.

Or. en

Amendamentul 449
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (2) și când alocă 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, statele 
membre oferă, în cadrul posibilităților de 
pescuit care le-au fost alocate, stimulente 
navelor de pescuit care utilizează unelte de 
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selective care elimină capturile accidentale 
nedorite.

pescuit selective și cu impact redus care 
elimină capturile accidentale nedorite.

Or. en

Amendamentul 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor.

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor. 
Veniturile aferente pot fi alocate pentru 
măsuri de menținere a capacității de 
pescuit existente.

Or. lt

Amendamentul 451
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor.

(6) Statele membre prevăd plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor.

Or. en

Amendamentul 452
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea IV – articolul 30 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale și să publice 
respectivul registru.

Or. en

Amendamentul 453
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 454
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concesiunile de pescuit trebuie 
transferate în mod transparent. 
Informațiile privind concesiunile de 
pescuit ar trebui transmise organismelor 
consultative regionale care vor oferi, fără 
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a aduce atingere Comisiei Europene și 
nici Parlamentului European, acces la 
astfel de informații.

Or. en

Amendamentul 455
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 456
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea posibilităților de pescuit care nu 
fac obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile

eliminat

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

Amendamentul 457
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 458
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) (nou) Atunci când alocă posibilități 
de pescuit individuale, statele membre 
trebuie să acorde acces prioritar navelor 
de pescuit care îndeplinesc criterii 
transparente și obiective. Criteriile 
transparente vor fi stabilite de Consiliu și 
de Parlament, vor fi puse la dispoziția 
publicului și vor include, dar nu se vor 
limita la:
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(a) utilizarea de metode, unelte și practici 
mai selective cu niveluri scăzute de 
capturi accidentale și cu un impact redus 
asupra ecosistemului marin;
(b) o bună respectare a normelor din 
politica comună în domeniul pescuitului 
și a limitelor pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit desemnate în avizele 
științifice;
(c) asigurarea unei utilizări sporite și de 
bună calitate, cu condiția ca aceasta să nu 
aibă efecte negative asupra mediului;
(d) utilizarea de nave și de metode de 
pescuit care au emisii de carburant reduse 
și sunt eficiente din punct de vedere 
energetic; și
(e) utilizarea unor echipamente de 
supraveghere video sau a unor 
echipamente electronice de monitorizare 
echivalente;
(f) condiții de lucru care sunt conforme 
cu standarde internaționale relevante, în 
special Convenția OIM privind munca în 
domeniul pescuitului din 2007;
(f) producția raportată pentru o perioadă 
care cuprinde cel puțin ultimii trei ani.

Or. en

Amendamentul 459
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Imediat ce au fost epuizate, la nivel 
național și/sau la nivelul UE, posibilitățile 
de pescuit alocate pentru un anumit stoc 
de pește, trebuie să înceteze orice 
activitate de pescuit care include capturi, 
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indiferent dacă sunt deliberate sau nu, din 
respectivul stoc.

Or. en

Amendamentul 460
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Evaluarea capacității de pescuit
Flotele de pescuit ale statelor membre 
sunt evaluate din punctul de vedere al 
capacității lor de a captura pește. În acest 
sens, până la 31 iulie 2013, Comisia 
trebuie să depună o propunere către 
Parlamentul European și către Consiliu 
de modificare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2930/1986 al Consiliului pentru 
definirea capacității în funcție de 
următoarele caracteristici:
(a) lungimea totală
(b) lățimea
(c) tonajul brut
(d) puterea motorului
(e) tipul uneltelor
(f) dimensiunea uneltelor (inclusiv 
numărul de unități utilizate)
(g) orice alte caracteristici măsurabile 
care afectează capacitatea unei nave de a 
captura pește
Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
trebuie să publice un inventar detaliat 
privind capacitățile flotelor de pescuit 
actuale ale fiecărui stat membru, însoțit 
de o evaluare a capacității adecvate a 
fiecărei flote, având în vedere resursele 
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disponibile acesteia. Comisia trebuie să își 
fundamenteze acest document pe 
informațiile furnizate de statele membre, 
precum și pe alte informații puse la 
dispoziția ei, inter alia, de institute 
științifice, de organizații regionale de 
gestionare a pescuitului sau de alte 
entități.

Or. en

Amendamentul 461
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2), până în 2015, cel târziu, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
de adaptare a capacității de pescuit a 
flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit. 
Respectivele măsuri trebuie să se 
fundamenteze pe o evaluare a capacității 
flotei în raport cu posibilitățile de pescuit, 
conform cerințelor de la articolul 11, care 
este furnizată ca parte a planurilor 
multianuale. În cazul în care nu există 
niciun plan multianual, respectivele 
măsuri trebuie instituite în mod prioritar, 
până în [2015], cel târziu.

Or. en

Justificare

Evaluarea capacității flotei este o condiție preliminară pentru gestionarea eficace a flotei și 
este necesar să se stabilească termene-limită clare pentru întreprinderea de acțiuni de către 
statele membre.
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Amendamentul 462
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până în 2015, statele membre trebuie 
să instituie măsuri de adaptare a capacității 
de pescuit a flotelor lor pentru a obține un 
echilibru eficace între respectiva capacitate 
de pescuit și posibilitățile lor de pescuit.
Statele membre trebuie să raporteze anual 
Comisiei progresul înregistrat.

Or. en

Amendamentul 463
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să raporteze 
anual măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) și progresul înregistrat în 
vederea obținerii unui echilibru eficace 
între capacitatea de pescuit și posibilitățile 
lor de pescuit.

Or. en

Justificare

Obligația statelor membre de a raporta este în prezent prevăzută în Regulamentul PCP 
actual și este necesar să fie continuată și consolidată. Este esențială intensificarea 
responsabilizării factorilor de decizie și solicitarea de rapoarte privind modul în care 
măsurile contribuie la obiectivele-cheie.
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Amendamentul 464
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 465
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 466
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 467
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia trebuie să raporteze anual 
nivelul de respectare de către statele 
membre a obligațiilor ce le revin în 
temeiul articolelor 33a, 35 și al 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 468
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 469
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate,

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate, pentru a menține sau a reface 
stocurile de pește peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
până în 2015 și peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă economică 
până în 2020, precum și pentru a atinge și 
a menține o stare ecologică bună până în 
2020,

Or. en

Amendamentul 470
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se asigure că datele și 
metodologiile științifice iau în considerare 
factori precum acidificarea și temperatura 
mării atunci când se colectează date, 
asigurându-se astfel că datele sunt extrase 
din diferite regiuni pe tot parcursul 
anului.

Or. en

Amendamentul 471
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 472
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 
se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 

(5) Colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor trebuie să se desfășoare în cadrul 
Regulamentului (CE) nr. 199/2008, care 
trebuie revizuit și/sau modificat sau, dacă 
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multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

este necesar, înlocuit cu un cadru care 
are un standard cel puțin echivalent și 
care implementează dispozițiile 
prezentului articol. Începând din 2014, 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor trebuie să fie reglementate de un 
nou program multianual, care face 
obiectul dispozițiilor prezentului articol 
și/sau ale Regulamentului (CE) 
nr. 199/2008, astfel cum a fost modificat, 
revizuit sau înlocuit. Un asemenea 
program multianual trebuie să includă ținte 
privind gradul de precizie al datelor care 
trebuie colectate și nivelurile de agregare 
pentru colectarea, gestionarea și utilizarea 
acestor date. Regulamentul (CE) 
nr. 199/2008 continuă să se aplice 
programelor naționale adoptate pentru 
colectarea și gestionarea datelor, până la 
data intrării în vigoare a noilor măsuri de 
stabilire a unui cadru al Uniunii pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor din sectorul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 473
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Există un număr considerabil de angajamente făcute, de exemplu, în contextul proceselor Rio 
și FAO, care nu sunt acoperite de termenii „obligațiile” și „obiectivele de politică”.

Amendamentul 474
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 475
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să fie în concordanță cu 
principiile și obiectivele Uniunii din 
legislația privind pescuitul, mediul și 
dezvoltarea, inclusiv cu principiile și 
obiectivele stabilite la articolele 2 din 
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maximă durabilă. prezentul regulament. Până în 2015, 
aceste poziții ale Uniunii trebuie să se 
bazeze, de asemenea, pe cele mai bune 
avize științifice disponibile, pentru a se 
garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 476
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 477
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale, utilizând 
instrumente de analiză socio-economică.

Or. el

Amendamentul 478
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale. În 
acest context, Uniunea trebuie să își 
sporească eforturile astfel încât 
convențiile internaționale și, în special,
Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării (UNCLOS) să fie respectate 
de către țările terțe.

Or. el

Amendamentul 479
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 480
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 481
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 482
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Nivelul activităților de pescuit 
efectuate de navele de pescuit ale Uniunii 
nu poate pune în pericol posibilitățile de 
pescuit ale pescarilor locali ai țării terțe.

Or. en

Amendamentul 483
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a permite identificarea 
excedentului de captură admisibilă în 
conformitate cu alineatul (3), acordurile 
de parteneriat în domeniul pescuitului 
trebuie să asigure transparența și 
schimbul tuturor informațiilor relevante 
între UE și țara terță privind efortul de 
pescuit total exercitat asupra stocurilor în 
cauză de către navele naționale și, dacă 
este cazul, de către navele străine.

Or. en

Amendamentul 484
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a permite identificarea 
excedentului de captură admisibilă în 
conformitate cu alineatul (3), acordurile 
de parteneriat în domeniul pescuitului 
trebuie să asigure transparența și 
schimbul tuturor informațiilor relevante 
între UE și țara terță privind efortul de 
pescuit total exercitat asupra stocurilor în 
cauză de către navele naționale și, dacă 
este cazul, de către navele străine.

Or. en

Justificare

În temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării, UE are voie să solicite acces la 
excedentul de capturi admisibile [articolul 62 alineatul (2)] În numeroase cazuri, este dificil, 
dacă nu chiar imposibil, să se cuantifice excedentul accesibil UE, din cauza lipsei datelor, a 
transparenței etc. Acordurile bilaterale ale UE în domeniul pescuitului trebuie să furnizeze 
condițiile care să asigure că activitățile de pescuit ale UE nu au ca rezultat pescuitul excesiv.
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Amendamentul 485
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VI – articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Acordurile de parteneriat în 
domeniul pescuitului trebuie să asigure că 
navele de pescuit ale UE pot desfășura 
activități numai în apele țării terțe cu care 
a fost încheiat un acord, dacă acestea 
dețin o autorizație de pescuit care a fost 
emisă în conformitate cu o procedură 
acceptată de ambele părți la acord.

Or. en

Justificare

Așa-numita „clauză de exclusivitate” a fost introdusă în ultima reformă și prevede că o navă 
de pescuit a UE poate desfășura activități de pescuit numai în apele unei țări terțe cu care 
UE a încheiat un acord bilateral în domeniul pescuitului, numai dacă aceasta desfășoară 
activități în condițiile prevăzute de respectivul acord. Astfel se asigură că există termeni și 
condiții minime și un nivel de conformitate pentru întreaga flotă a UE.

Amendamentul 486
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Pentru a permite identificarea 
excedentului de captură admisibilă în 
conformitate cu alineatul (2), acordurile 
pentru pescuit sustenabil trebuie să 
asigure transparența și schimbul tuturor 
informațiilor relevante între UE și țara 
terță privind efortul de pescuit total 
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exercitat asupra stocurilor în cauză de 
către navele naționale și, dacă este cazul, 
de către navele străine.

Or. en

Amendamentul 487
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
trebuie să asigure că nu sunt acordate 
autorizații de pescuit, de niciun fel, 
navelor de pescuit care au arborat 
anterior pavilionul Uniunii cu 24 de luni 
înainte de cererea unei autorizații de 
pescuit și care doresc să captureze specii 
care fac obiectul acordului pentru pescuit 
sustenabil.

Or. en

Justificare

Au fost înregistrate numeroase cazuri când nave care aveau pavilionul UE l-au schimbat 
după ce și-au epuizat posibilitățile de pescuit în temeiul unui acord de parteneriat în 
domeniul pescuitului, pentru a continua să pescuiască în temeiul unui acord privat, adesea în 
condiții mai puțin stricte și fără posibilitatea de a fi controlate de UE sau chiar de statul 
membru uzufructuar, ceea ce subminează măsurile privind sustenabilitatea pescuitului și 
prevenirea supraexploatării resurselor țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 488
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului 
la resursele de pește din apele țărilor 
terțe;

eliminată

Or. en

Amendamentul 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe;

(a) a suporta o parte din costul accesului 
flotelor UE la resursele de pește din apele 
țărilor terțe; costurile accesului ar trebui 
acoperite progresiv de către proprietarii 
navelor;

Or. en

Amendamentul 490
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe;

(a) a suporta o parte descrescătoare din 
costul accesului la resursele de pește din 
apele țărilor terțe, care va fi eliminată 
treptat de-a lungul timpului, dar până în 
2020, cel târziu.

Or. en
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Justificare

Plățile efectuate de UE pentru accesul la resursele de pește sunt considerate ca fiind un 
factor de distorsiune a comerțului, precum și subvenții dăunătoare din punct de vedere 
economic și biologic. Subvențiile financiare pentru accesul la resursele de pește ale țărilor 
terțe ar trebui eliminate treptat până în 2020, cel târziu.

Amendamentul 491
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 
consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, mecanismele pentru 
transparență, participare și răspundere, 
precum și alte elemente de consolidare a 
capacității pentru gestionarea durabilă a 
resurselor biologice marine și pentru 
dezvoltarea unei politici de pescuit 
sustenabil în țara terță. Această asistență 
financiară trebuie să fie condiționată de 
obținerea unor rezultate specifice.

Or. en

Amendamentul 492
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

UE acordă fonduri importante unor țări terțe pentru dezvoltarea sectorului pescuitului, totuși, 
fără transparență există posibilități reduse pentru cetățenii locali să influențeze procesul 
decizional, iar potențialul pentru monitorizarea implementării proiectelor este minim. Prin 
urmare, îmbunătățirea transparenței este esențială pentru a consolida eficacitatea asistenței 
financiare și pentru a evita riscul risipei sau al corupției. Există mai multe cazuri în care 
asistența financiară acordată anterior de UE pentru sectorul pescuitului a fost subminată de 
corupția din țările terțe.

Amendamentul 493
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a obliga operatorii care pescuiesc în 
apele unor țări terțe să suporte în 
întregime costul de acces la resursele de 
pescuit din respectivele ape.

Or. en

Amendamentul 494
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea VII – articolul 42 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) a obliga operatorii care pescuiesc în 
apele unor țări terțe să suporte întregul 
cost al accesului la resursele de pescuit 
din respectivele ape.

Or. en

Amendamentul 495
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Asigurarea acvaculturii durabile

Or. en

Amendamentul 496
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Gestionarea și dezvoltarea durabilă a
acvaculturii

Or. en

Amendamentul 497
Julie Girling
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Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 498
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 499
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
cu caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru gestionarea și 
dezvoltarea durabilă a activităților de 
acvacultură, cu scopul de a promova 
sustenabilitatea și de a contribui la 
securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină 
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale ale statelor membre care au 
dezvoltat deja sau intenționează să 
dezvolte activități de acvacultură sau de 
creștere în ferme până în 2014. Planurile 
trebuie să fie în concordanță cu 
articolele 2 și 3 și trebuie să vizeze:

Or. en

Amendamentul 500
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii organice și din sisteme 
închise și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

Or. en

Amendamentul 501
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) împiedicarea degradării mediului 
marin;

Or. en

Amendamentul 502
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asigurarea concordanței activităților 
de acvacultură cu articolele 2 și 3;

Or. en

Amendamentul 503
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu, în 
conformitate cu politica UE privind 
managementul litoralului și amenajarea 
spațiului maritim.

Or. en

Amendamentul 504
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) viabilitatea ecologică, socială și 
economică a sectorului;

Or. el

Amendamentul 505
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) evaluarea impactului asupra 
mediului al activităților de acvacultură 
sau de creștere în ferme;

Or. en
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Amendamentul 506
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea de produse sănătoase și 
sigure.

Or. el

Amendamentul 507
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru activități de acvacultură 
durabile pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se promoveze dezvoltarea acvaculturii în aceste planuri.

Amendamentul 508
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
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multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

multianual pentru gestionarea și 
dezvoltarea durabilă a activităților de 
acvacultură sau de creștere în ferme pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 509
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Planurile strategice naționale trebuie să se axeze pe promovarea acvaculturii durabile și să 
garanteze că problemele sunt abordate pe deplin.

Amendamentul 510
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele, cu o atenție specială 
acordată acvaculturii organice;

Or. en
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Amendamentul 511
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu, în conformitate cu 
politica UE privind managementul 
litoralului și amenajarea spațiului 
maritim;

Or. en

Amendamentul 512
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) stabilirea unor indicatori de 
sustenabilitate ecologică, economică și 
socială, de siguranță alimentară, de 
sănătate și bunăstare a animalelor , de 
mediu durabil;

Or. en

Amendamentul 513
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri pentru a garanta că 
activitățile de acvacultură sunt pe deplin 
conforme cu legislația în vigoare a UE 
privind mediul;

Or. en

Amendamentul 514
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere 
posibile asupra statelor membre 
învecinate.

(d) integrarea cu strategia UE pentru o 
acvacultură durabilă, cu politicile UE 
privind mediul (Directivele 2008/56/CE, 
1992/33/CEE, 2009/145/CE, 2000/60/CE) 
și abordarea problemei legate de 
integrarea acvaculturii în strategia 
Natura 2000 pentru amenajarea spațiului 
maritim și în planurile multianuale;

Or. en

Justificare

Este necesar ca fermele de acvacultură să respecte întreaga legislație a UE privind mediul, 
precum și actuala strategie a UE pentru o acvacultură durabilă pentru a asigura realizarea 
obiectivelor privind sustenabilitatea și o stare ecologică bună a apei.

Amendamentul 515
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere 
posibile asupra statelor membre învecinate.

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere 
posibile asupra statelor membre învecinate, 
standardizarea și consecvența Directivei 
privind evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM) în vederea reducerii 
impactului asupra mediului și a efectelor 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 516
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere
posibile asupra statelor membre învecinate.

(d) evaluarea altor efecte posibile ale 
activităților de acvacultură asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine din respectivul stat 
membru sau asupra statelor membre 
învecinate.

Or. en

Amendamentul 517
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) nevoia unui sector de cercetare și 
dezvoltare inovator pentru a susține 
modernizarea durabilă și integrarea cu 
alte industrii moderne, de exemplu, 
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producerea de energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Justificare

Cercetarea și dezvoltarea sunt esențiale pentru a duce acvacultura la următoarele niveluri de 
sustenabilitate și pentru a reduce la minimum impactul negativ. De exemplu, cercetarea și 
dezvoltarea vor susține evoluțiile din domeniul recirculării sistemelor de acvacultură și din 
domeniul reducerii la minimum a cerințelor privind apa pentru ferme.

Amendamentul 518
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea siguranței alimentare și a 
sănătății și a bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 519
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) nevoia de a aproba standarde 
comune privind producția și etichetarea;

Or. en

Justificare

Consumatorii doresc să se asigure că peștele pe care îl consumă este sustenabil, prin urmare, 
sunt necesare standarde comune privind producția și etichetarea.



PE485.857v01-00 114/125 AM\895363RO.doc

RO

Amendamentul 520
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) garantarea utilizării de furaje 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 521
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) cerințe privind o gestionare coerentă 
a acvaculturii bazate pe capturi și a 
stocurilor sălbatice aferente, 
asigurându-se sustenabilitatea ambelor 
etape ale producției, în vederea eliminării 
treptate a acestui tip de activitate.

Or. en

Justificare

Acvacultura bazată pe capturi este relativ nouă și poate fi nesustenabilă, în cazul în care 
există un risc semnificativ de reducere a populațiilor sălbatice, deoarece aceasta depinde de 
populațiile sălbatice pentru peștii de prăsilă. Sunt necesare regulamente clare și actualizate, 
precum și dezvoltarea de noi metodologii pentru reproducerea peștilor sălbatici în captivitate 
și, astfel, pentru eliminarea treptată a acestei activități.

Amendamentul 522
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cerințe privind utilizarea de furaje 
sustenabile, potențialul de a utiliza 
produse secundare de origine animală și 
dezvoltarea de alternative la făina și 
uleiul de pește;

Or. en

Amendamentul 523
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea IX – articolul 45 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Partea X – articolul 48 – primul paragraf



PE485.857v01-00 116/125 AM\895363RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 525
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea X – articolul 48 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 526
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea X – articolul 48 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 527
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 50 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Asistența financiară acordată de 
Uniune statelor membre este transparentă 
și justificată prin informații detaliate și 
oportune privind obiectivele și 
administrarea asistenței financiare, 
incluzând bugete și evaluări relevante, 
publicate de către Comisia Europeană.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea transparenței

Amendamentul 528
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului poate duce la întreruperea sau 

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

suspendarea plăților și la aplicarea unei 
corecții financiare a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste 
măsuri sunt proporționale cu natura, 
amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

Or. en

Amendamentul 529
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 50 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a (nou) Uniunea asigură difuzarea 
publică de informații detaliate și oportune 
privind utilizarea asistenței financiare, 
incluzând bugete și evaluări relevante.

Or. en

Amendamentul 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 50 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Asistența financiară pentru măsuri 
privind nave sau unelte depinde de 
eforturile statelor membre de a realiza un 
echilibru între capacitatea de pescuit și 
posibilitățile de pescuit în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Evaluarea adecvată a capacității flotei este o condiție prealabilă pentru cheltuielile orientate 
asupra navelor. Lipsa unei astfel de evaluări reprezintă unul dintre principalele motive ale 
modernizării contraproductive a navelor și a uneltelor care vizează stocuri de pește epuizate.

Amendamentul 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 
operatori, ulterior acordării de asistență 
financiară din partea Uniunii, duc la 
interzicerea temporară sau permanentă a 
accesului la asistența financiară a Uniunii, 
la aplicarea unor penalizări financiare și la 
restituirea parțială sau integrală a 
asistenței financiare acordate anterior de 
către Uniune. Aceste măsuri sunt 
proporționale cu natura, amploarea, durata 
și repetarea încălcărilor grave.

Or. en

Justificare

Operatorii care încalcă în mod grav normele PCP ar trebui să restituie parțial sau integral 
asistența financiară acordată anterior de către Uniune.

Amendamentul 532
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorul în 
cauză nu a comis nicio încălcare gravă 
într-o perioadă de cinci ani înainte de data 
cererii de asistență financiară din partea 
Uniunii.

Or. en

Justificare

Sunt necesare puternice mijloace de intimidare pentru a descuraja operatorii să încalce legea. 
O perioadă de 5 ani reprezintă o măsură de descurajare puternică. Orice încălcare a legii ar 
trebui penalizată, nu doar încălcările care implică sancțiuni directe.

Amendamentul 533
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre trebuie să se asigure că 
asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorul în 
cauză nu a fost acuzat de încălcări grave 
într-o perioadă de 10 ani înainte de data 
cererii de asistență financiară din partea 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 534
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorului 
în cauză nu i-au fost impuse sancțiuni
pentru încălcări grave într-o perioadă de 
minimum cinci ani înainte de data cererii 
de asistență financiară din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 535
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 536
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea XII – articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 537
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea XII – articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 538
Linda McAvan

Propunere de regulament
Partea XIII – articolul 56 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 539
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Partea XIV – articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (CE) nr. 199/2008 se 
abrogă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 540
Peter van Dalen

Propunere de regulament
Partea 14 – articolul 57 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 1 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1288/2009 se 
elimină cuvintele „3 (inclusiv 3.1-3.2)”;

Or. nl
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Justificare

Această derogare prevede o aprobare limitată a pescuitului electric. 

Amendamentul 541
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea XIV – articolul 58 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 542
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – intrare nouă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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


