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Amendamentul 221
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la bord pentru pescari, EMFF poate 
sprijini investițiile la bord sau în 
echipamente individuale, cu condiția ca 
aceste investiții să depășească standardele 
impuse de dreptul național sau de dreptul 
Uniunii.

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de 
lucru la bord pentru pescari în ceea ce 
privește sănătatea, siguranța și igiena,
EMFF poate sprijini investițiile la bord sau 
în echipamente individuale, cu condiția ca 
aceste investiții să depășească standardele 
impuse de dreptul național sau de dreptul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 222
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă pescarilor sau 
proprietarilor de nave de pescuit.

(2) Sprijinul se acordă pescarilor sau 
proprietarilor de nave de pescuit, cu 
condiția ca acesta să nu ducă la o creștere 
a capacității navelor de pescuit.

Or. en

Amendamentul 223
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operațiunea constă eliminat
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într-o investiție la bord, sprijinul se 
acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit. În cazul în care 
operațiunea constă într-o investiție în 
echipamente individuale, sprijinul se 
acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru același 
beneficiar.

Or. es

Amendamentul 224
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
nu depășește suma de 50 000 de euro.

Or. en

Amendamentul 225
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP

(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de concesiuni de pescuit 
transferabile prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul privind PCP], EMFF 
poate sprijini:
(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
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crearea sau funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile;
(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;
(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor 
de concesiuni de pescuit transferabile;
(d) gestionarea sistemelor de concesiuni 
de pescuit transferabile.
(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) se acordă numai 
autorităților publice. Sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (d) din prezentul 
articol se acordă autorităților publice, 
persoanelor juridice sau fizice sau 
organizațiilor de producători recunoscute 
implicate în gestionarea colectivă a 
concesiunilor de pescuit transferabile 
grupate, în conformitate cu articolul 28 
alineatul (4) din Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. fr

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile nu constituie o soluție corespunzătoare la provocările 
cu care se confruntă sectorul pescuitului.

Amendamentul 226
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP

Sprijin pentru sistemele de alocare a 
posibilităților de pescuit individuale în 
cadrul PCP

Or. en
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Amendamentul 227
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijin pentru sistemele de concesiuni de 
pescuit transferabile prevăzute de PCP

Sprijin pentru sistemele de alocare a 
posibilităților de pescuit

Or. en

Amendamentul 228
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de concesiuni de pescuit
transferabile prevăzute la articolul 27 din 
[Regulamentul privind PCP], EMFF poate 
sprijini:

(1) În vederea instituirii sau modificării 
sistemelor de alocare a posibilităților de 
pescuit pe baza unor criterii obiective și 
transparente care sunt disponibile public, 
EMFF poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 229
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de
concesiuni de pescuit transferabile;

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea unui sistem de
alocare a posibilităților de pescuit care va 
include, printre altele, următoarele 
criterii:
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(i) utilizarea unor metode, unelte și 
practici de pescuit mai selective, cu un 
nivel redus de capturi accidentale și un 
impact redus asupra ecosistemului 
maritim;
(ii) antecedente satisfăcătoare de 
respectare a normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului și a cerințelor UE în 
materie de mediu, precum și a limitelor 
pentru capturi și/sau pentru efortul de 
pescuit stabilite în avizele științifice;
(iii) asigurarea unui număr sporit de 
locuri de muncă de bună calitate, cu 
condiția ca acest lucru să nu aibă un 
impact negativ asupra mediului 
înconjurător;
(iv) utilizarea de nave și metode de pescuit 
cu emisii reduse de combustibil și 
eficiente din punct de vedere energetic; 
(v) utilizarea unor echipamente de 
supraveghere video sau a unor 
echipamente electronice de monitorizare 
echivalente;
(vi) condiții de lucru care sunt conforme 
cu standardele internaționale relevante, în 
special Convenția OIM privind munca în 
domeniul pescuitului din 2007;
(vii) producția raportată cel puțin pentru 
ultimii trei ani;

Or. en

Amendamentul 230
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea sau funcționarea sistemului de 

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor 
tehnice și administrative necesare pentru 
crearea și funcționarea unor sisteme 
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concesiuni de pescuit transferabile; inovatoare de alocare a accesului 
preferențial la resursele de pescuit pentru 
operațiunile cele mai sustenabile;

Or. en

Amendamentul 231
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și dezvoltarea sistemelor
menționate la alineatul (1) litera (a);

Or. en

Amendamentul 233
Kriton Arsenis

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

(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor de 
concesiuni de pescuit transferabile;

(c) monitorizarea și evaluarea sistemelor
menționate la alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 234
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea sistemelor de concesiuni de 
pescuit transferabile.

(d) gestionarea sistemelor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 235
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 a
Sprijinul pentru dezvoltare și punerea în 

aplicare a planurilor multianuale
(1) În vederea asigurării punerii în 
aplicare eficiente a planurilor 
multianuale prevăzute la articolele 9-11 
din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului], EMFF 
sprijină:
(a) consultanța științifică și datele 
necesare pentru a asigura faptul că 
planurile multianuale prevăd o rată de 
mortalitate prin pescuit prin care se refac 
și se mențin toate stocurile deasupra unor 
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niveluri ce permit realizarea producției 
maxime durabile până în 2015, 
contribuind totodată la atingerea, până în 
2020, a unei stări ecologice bune în apele 
marine astfel cum se prevede în Directiva 
2008/56/CE;
(b) participarea părților interesate la 
elaborarea planurilor multianuale;
(c) punerea în aplicare efectivă a 
planurilor multianuale;
(d) gestionarea și adaptarea planurilor 
multianuale.

Or. en

Amendamentul 236
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării punerii eficiente în 
aplicare a măsurilor de conservare 
prevăzute la articolele 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], EMFF poate 
sprijini:

(1) În vederea asigurării punerii eficiente în 
aplicare a măsurilor de conservare 
prevăzute la articolele 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], EMFF sprijină:

Or. en

Amendamentul 237
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) crearea unei rețele coerente de zone 
de refacere a stocurilor de pește, în care 
să fie interzise toate activitățile de pescuit, 
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care să includă zone importante pentru 
productivitatea piscicolă, în special zone 
de creștere, zone de depunere a icrelor și 
zone de hrănire ale stocurilor de pește, și 
care să reprezinte cel puțin 20% din apele 
teritoriale din fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 238
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și punerea în aplicare a 
măsurilor de conservare în sensul 
articolelor 17 și 21 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(b) participarea părților interesate și 
cooperarea între statele membre 
interesate la proiectarea și punerea în 
aplicare a măsurilor de conservare în 
sensul articolelor 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 239
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii eliminării practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini investițiile în echipamentele:

(1) În scopul reducerii la minimum și, 
dacă este posibil, al eliminării impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii eliminării practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY până în 
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2015, EMFF poate sprijini investițiile în
cercetarea și echipamentele:

Or. en

Amendamentul 240
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii eliminării practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini investițiile în echipamentele:

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului asupra mediului marin, al 
susținerii eliminării practicii de aruncare 
înapoi în mare a capturilor și al facilitării 
tranziției spre exploatarea resurselor 
biologice marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate cel puțin la 
nivelurile care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini investițiile în echipamentele:

Or. es

Amendamentul 241
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care reduc capturile nedorite de stocuri
comerciale sau alte capturi accidentale;

(b) care reduc la minimum și, dacă este 
posibil, elimină capturile nedorite de 
stocuri recoltate sau alte capturi 
accidentale;

Or. en

Amendamentul 242
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) care limitează impactul fizic și biologic 
al pescuitului asupra ecosistemului sau 
asupra fundului mării.

(c) care reduc la minimum și, dacă este 
posibil, elimină impactul fizic și biologic 
al pescuitului asupra ecosistemului sau 
asupra fundului mării, inclusiv impactul 
asupra integrității biodiversității, 
ecosistemului și habitatelor, asupra 
echilibrului nivelului trofic sau asupra 
variabilității genetice;

Or. en

Amendamentul 243
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care promovează cercetarea privind 
practicile de pescuit, uneltele, evaluarea 
stocurilor și impactul activităților de 
pescuit asupra ecosistemului prin care se 
urmărește reducerea la minimum sau 
evitarea impacturilor negative ale 
pescuitului asupra habitatelor și speciilor 
marine;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se pună la dispoziție fonduri pentru cercetarea privind practicile de pescuit, 
uneltele, evaluarea stocurilor și impactul activităților de pescuit asupra ecosistemului prin 
care se urmărește reducerea la minimum sau evitarea impacturilor negative ale pescuitului 
asupra habitatelor și speciilor marine.
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Amendamentul 244
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care contribuie la evaluarea 
stocurilor de pește.

Or. en

Amendamentul 245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 
aceeași navă de pescuit a Uniunii și 
pentru același tip de echipament.

eliminat

Or. es

Amendamentul 246
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 
aceeași navă de pescuit a Uniunii și pentru 
același tip de echipament.

(2) Sprijinul se acordă o singură dată pe 
parcursul perioadei de programare pentru 
aceeași navă de pescuit a Uniunii și pentru 
același tip de echipament și cu condiția să 
nu conducă la o creștere a capacității de 
pescuit a navei de pescuit.

Or. en
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Amendamentul 247
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele 
sau celelalte echipamente menționate la 
alineatul (1) prezintă o selectivitate mai 
bună demonstrabilă în ceea ce privește 
dimensiunile sau un impact mai redus 
asupra speciilor nevizate în raport cu 
uneltele sau celelalte echipamente standard 
autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național relevant al statelor 
membre, adoptate în contextul 
regionalizării, astfel cum se menționează în 
[Regulamentul privind PCP].

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele 
sau celelalte echipamente menționate la 
alineatul (1) prezintă o selectivitate 
substanțial mai bună demonstrabilă în ceea 
ce privește dimensiunile sau un impact mai 
redus asupra ecosistemului și a speciilor 
nevizate în raport cu uneltele sau celelalte 
echipamente standard autorizate în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului național 
relevant al statelor membre, adoptate în 
contextul regionalizării, astfel cum se 
menționează în [Regulamentul privind 
PCP]. Sprijinul se acordă numai cu 
condiția ca investițiile să nu ducă la o 
creștere a cantității de unelte de pescuit 
folosite;

Or. en

Amendamentul 248
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proprietarilor de nave de pescuit ale 
Uniunii ale căror nave sunt înmatriculate 
ca nave active și care au desfășurat o 
activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de 
zile pe mare pe parcursul celor doi ani 
anteriori datei depunerii cererii;

(a) proprietarilor de nave de pescuit ale 
Uniunii ale căror nave sunt înmatriculate 
ca nave active și care au desfășurat o 
activitate de pescuit timp de cel puțin 120
de zile pe mare pe parcursul celor doi ani 
anteriori datei depunerii cererii;

Or. en
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Justificare

Ajutoarele ar trebui să fie cât mai bine orientate și cât mai eficiente posibil. Navele active 
eligibile pentru finanțare ar trebui să pescuiască activ o perioadă de cel puțin două luni pe 
an.

Amendamentul 249
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sprijinul se acordă numai dacă nava 
în cauză nu face parte dintr-o flotă care 
operează la supracapacitate și sub rezerva 
unor condiții ecologice stricte pentru a 
evita orice stimulent prin care să se 
promoveze o capacitate de pescuit 
excesivă sau pescuitul excesiv.

Or. en

Justificare

Comisia a identificat supracapacitatea existentă ca un eșec structural central al PCP.
Ajutoarele publice nu ar trebui să fie cheltuite pentru modernizarea navelor/flotelor care 
operează la supracapacitate. În trecut, mai multe nave au primit ajutoare pentru 
modernizare, iar la doar câteva săptămâni au primit ajutoare pentru dezmembrare.
Ajutoarele acordate în temeiul articolului 36 ar trebui să includă condiții și limite menite să 
prevină folosirea abuzivă, în mod accidental sau voit, a ajutoarelor pentru pescuit benefice 
(sau potențial benefice) în cadrul EMFF.

Amendamentul 250
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 

(1) În vederea unei contribuții la
gestionarea sustenabilă a pescuitului și 
acvaculturii pe bază de ecosisteme, 
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precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului sau o utilizare mai 
sustenabilă a resurselor biologice marine.

inclusiv la eliminarea capturilor 
accidentale și a practicii de aruncare înapoi 
în mare a capturilor, precum și în vederea 
facilitării tranziției spre exploatarea 
resurselor biologice marine vii care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot furniza MSY
până în 2015 și pentru a reface și menține 
o stare ecologică bună până în 2020, 
EMFF poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului sau o utilizare mai 
sustenabilă a resurselor biologice marine.

Or. en

Amendamentul 251
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului sau o utilizare mai 
sustenabilă a resurselor biologice marine.

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului, inclusiv reducerea 
daunelor aduse habitatului marin și 
îmbunătățirea selectivității operațiunilor 
de pescuit cu scopul de a se realiza o 
utilizare mai sustenabilă a resurselor 
biologice marine, pe baza abordării 
precaute și bazate pe ecosisteme a 
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gestionării pescuitului.

Or. en

Justificare

Pentru înlocuirea amendamentului 27.

Amendamentul 252
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de dreptul național al 
fiecărui stat membru, organism care 
validează rezultatele operațiunile
respective.

(2) Operațiunile finanțate în temeiul 
prezentului articol trebuie desfășurate în 
colaborare cu un organism științific sau 
tehnic recunoscut de dreptul național al 
fiecărui stat membru, organism care 
validează rezultatele operațiunilor
respective și le face publice.

Or. en

Amendamentul 253
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea stimulării participării 
pescarilor la protejarea și refacerea 
biodiversității și ale ecosistemelor marine, 
inclusiv a serviciilor pe care le furnizează 
acestea, în cadrul activităților de pescuit 
sustenabile, EMFF poate sprijini 
următoarele operațiuni:

(1) În vederea stimulării participării 
pescarilor și a altor părți interesate la 
protejarea și refacerea biodiversității și ale 
ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor 
pe care le furnizează acestea, în cadrul 
activităților de pescuit sustenabile, EMFF 
poate sprijini următoarele operațiuni:

Or. en
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Amendamentul 254
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectarea deșeurilor din mare, de 
exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit 
pierdute și a altor deșeuri marine;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru înlocuirea amendamentului 28.

Amendamentul 255
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colectarea deșeurilor din mare, de 
exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit 
pierdute și a altor deșeuri marine;

(a) colectarea deșeurilor din mare, de 
exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit 
pierdute sau abandonate;

Or. en

Amendamentul 256
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
siturilor NATURA 2000 în conformitate cu 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 

(d) identificarea, selecția, desemnarea,
gestionarea, refacerea și monitorizarea 
siturilor NATURA 2000 în conformitate cu 
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21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului;

Or. en

Amendamentul 257
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de protecție 
spațială menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

(e) identificarea, selecția, desemnarea,
gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de protecție 
spațială menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 258
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) identificarea, selecția, desemnarea, 
gestionarea, refacerea și monitorizarea 
unei rețele coerente de zone de refacere a 
stocurilor de pește, în care să fie interzise 
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toate activitățile de pescuit, care să 
includă zone importante pentru 
productivitatea piscicolă, în special zone 
de creștere, zone de depunere a icrelor și 
zone de hrănire ale stocurilor de pește, și 
care să reprezinte cel puțin 20% din apele 
teritoriale din fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 259
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) participarea la alte acțiuni menite să 
mențină și să îmbunătățească serviciile 
furnizate de biodiversitate și de ecosisteme,
acțiuni precum refacerea habitatelor 
marine și costiere specifice în vederea 
sprijinirii unor stocuri de pește sustenabile.

(f) participarea la alte acțiuni menite să 
mențină și să îmbunătățească serviciile 
furnizate de biodiversitate și de ecosisteme,
să elimine impactul activităților de pescuit 
și de acvacultură asupra integrității 
ecosistemului și biodiversității, precum 
refacerea habitatelor marine și costiere 
specifice în vederea sprijinirii unor stocuri 
de pește sustenabile, și să realizeze o stare 
ecologică bună până în 2020.

Or. en

Amendamentul 260
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) conștientizarea aspectelor de mediu 
de către pescari pentru protejarea și 
refacerea biodiversității marine.

Or. en
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Amendamentul 261
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile la bord menite a reduce 
emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de 
seră și a spori eficiența energetică a 
navelor de pescuit;

(a) investițiile la bord menite a reduce 
emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de 
seră;

Or. en

Justificare

Investițiile de tipul celor menționate la articolul 39 alineatul (1) ar putea fi însoțite de efecte 
secundare nedorite. În mod normal, o navă mai eficientă din punct de vedere energetic poate 
determina o presiune mai mare în cadrul activităților de pescuit, cu excepția cazului în care 
prețul combustibilului crește și compensează câștigurile de energie. Costurile energiei sunt 
costuri de operare și nu ar trebui să se acorde un sprijin implicit pentru acestea prin 
intermediul fondului. Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie orientat mai mult către reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și nu către eficiența energetică.

Amendamentul 262
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile la bord menite a reduce 
emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de 
seră și a spori eficiența energetică a navelor 
de pescuit;

(a) investițiile la bord menite a reduce 
emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de 
seră și a spori eficiența energetică a navelor 
de pescuit, cu condiția ca investițiile să nu 
conducă la creșterea capacității de pescuit 
a navei;

Or. en
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Amendamentul 263
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) înlocuirea sau modernizarea 
motoarelor principale sau auxiliare, cu 
scopul de a reduce emisiile de poluanți 
sau de gaze cu efect de seră și de a crește 
eficiența energetică a navei fără a-i crește 
capacitatea;

Or. fr

Justificare

Flota europeană se învechește și trebuie îmbunătățită pentru a asigura faptul că pescarii 
lucrează în condiții bune, cu un nivel optim de siguranță. În plus, ar trebui să se țină seama 
de eficiența energetică a navelor.

Amendamentul 264
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) auditurile și schemele privind eficiența 
energetică.

eliminat

Or. en

Justificare

Investițiile de tipul celor menționate la articolul 39 alineatul (1) ar putea fi însoțite de efecte 
secundare nedorite. În mod normal, o navă mai eficientă din punct de vedere energetic poate 
determina o presiune mai mare în cadrul activităților de pescuit, cu excepția cazului în care 
prețul combustibilului crește și compensează câștigurile de energie. Costurile energiei sunt 
costuri de operare și nu ar trebui să se acorde un sprijin implicit pentru acestea prin 
intermediul fondului. Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie orientat mai mult către reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și nu către eficiența energetică.
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Amendamentul 265
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) alte proiecte menite să reducă 
presiunea exercitată asupra resurselor 
biologice marine în corelație cu 
schimbările climatice.

Or. en

Amendamentul 266
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin și pentru motoarele eficiente din punct de vedere energetic în 
limita plafoanelor stabilite pentru capacitatea flotei de pescuit pentru statul membru în 
cauză.

Amendamentul 267
Françoise Grossetête
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

(2) Se acordă sprijin numai proprietarilor 
de nave de pescuit și numai o singură dată 
pe parcursul perioadei de programare 
pentru aceeași navă de pescuit.

Or. fr

Justificare

Flota europeană se învechește și trebuie îmbunătățită pentru a asigura faptul că pescarii 
lucrează în condiții bune, cu un nivel optim de siguranță. În plus, ar trebui să se țină seama 
de eficiența energetică a navelor.

Amendamentul 268
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

(2) Sprijinul trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare, sub rezerva unor 
clauze și condiții specifice, cum ar fi flota 
costieră artizanală dotată cu motoare ce 
folosesc tehnologii învechite, având în 
vedere faptul că acestea nu cresc 
capacitatea de pescuit sau efortul de 
pescuit al navei. Se acordă sprijin numai 
proprietarilor de nave de pescuit și numai o 
singură dată pe parcursul perioadei de 
programare pentru același tip de investiție 
pentru aceeași navă de pescuit.

Or. en
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Justificare

Sprijinul ar trebui acordat pentru înlocuirea motoarelor principale sau auxiliare ce folosesc 
tehnologii învechite cu unele noi, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai ecologice, 
cu condiția ca acestea să nu conducă la o creștere a capacității de pescuit a navei.

Amendamentul 269
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit.

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Sprijinul se 
acordă proprietarilor de nave de pescuit, 
organizațiilor de pescari și
administrațiilor.

Or. es

Amendamentul 270
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calitatea produselor și utilizarea capturilor 
nedorite

Calitatea produselor și valorificarea 
componentelor prea puțin utilizate ale 
peștilor

Or. en

Amendamentul 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii calității 
capturilor de pește, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord realizate în acest scop.

(1) În vederea îmbunătățirii calității 
capturilor de pește, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord, în procesul de 
prelucrare și comercializare, realizate în 
acest scop.

Or. es

Amendamentul 272
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii utilizării 
capturilor nedorite, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord realizate în scopul
utilizării optime a capturilor nedorite de 
stocuri comerciale și în scopul valorificării 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește, în conformitate cu 
articolul 15 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului] și
cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul
(UE) nr. privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură].

(2) EMFF poate sprijini investițiile la bord 
realizate în scopul valorificării 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește, în conformitate cu 
articolul 15 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului] și 
cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul
(UE) nr. privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură].

Or. en

Amendamentul 273
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii utilizării 
capturilor nedorite, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord realizate în scopul 
utilizării optime a capturilor nedorite de 
stocuri comerciale și în scopul valorificării 
componentelor prea puțin utilizate ale 
capturilor de pește, în conformitate cu 
articolul 15 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului] 
și cu articolul 8 litera (b) din 
[Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură].

(2) În vederea îmbunătățirii utilizării 
capturilor nedorite, EMFF poate sprijini 
investițiile la bord, în procesul de 
prelucrare și comercializare, realizate în 
scopul utilizării optime a capturilor 
nedorite de stocuri comerciale și în scopul 
valorificării componentelor prea puțin 
utilizate ale capturilor de pește.

Or. es

Amendamentul 274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la prezentul articol 
se acordă o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit sau pentru același 
beneficiar.

eliminat

Or. es

Amendamentul 275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii.

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă proprietarilor de nave de pescuit din 
Uniune ale căror nave au desfășurat o 
activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de 
zile pe mare pe parcursul celor doi ani 
anteriori datei depunerii cererii și 
organizațiilor de pescari.

Or. es

Amendamentul 276
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul îmbunătățirii calității 
produselor debarcate, al sporirii eficienței 
energetice, al unei contribuții la protecția 
mediului sau al îmbunătățirii siguranței și a 
condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini 
investițiile menite a îmbunătăți 
infrastructura existentă a porturilor de 
pescuit și a locurilor de debarcare, inclusiv 
investițiile în instalațiile de colectare a 
deșeurilor și a deșeurilor marine.

(1) În scopul îmbunătățirii calității 
produselor debarcate, al sporirii eficienței 
energetice, al unei contribuții la protecția 
mediului sau al îmbunătățirii siguranței și a 
condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini 
investițiile menite a îmbunătăți 
infrastructura existentă a porturilor de 
pescuit și a locurilor de debarcare, inclusiv 
investițiile în instalațiile de colectare a 
deșeurilor și a deșeurilor marine, de 
exemplu a uneltelor de pescuit pierdute 
sau deteriorate care au fost recuperate și 
a altor deșeuri marine;

Or. en

Justificare

Înlocuirea amendamentului 28 la articolul 38 alineatul (1) litera (a), deoarece este mai 
potrivit aici.

Amendamentul 277
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea facilitării utilizării 
capturilor nedorite, EMFF poate sprijini 
acele investiții în porturile de pescuit și în 
locurile de debarcare care permit utilizarea 
optimă a capturilor nedorite de stocuri 
comerciale și care valorifică componentele 
prea puțin utilizate ale capturilor de pește, 
în conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și cu articolul 8 
litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură].

(2) EMFF poate sprijini acele investiții în 
porturile de pescuit și în locurile de 
debarcare care valorifică componentele 
prea puțin utilizate ale capturilor de pește, 
în conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și cu articolul 8 
litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură].

Or. en

Amendamentul 278
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea facilitării utilizării capturilor 
nedorite, EMFF poate sprijini acele 
investiții în porturile de pescuit și în 
locurile de debarcare care permit utilizarea 
optimă a capturilor nedorite de stocuri 
comerciale și care valorifică componentele 
prea puțin utilizate ale capturilor de pește, 
în conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și cu articolul 8 
litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură].

(2) În vederea facilitării utilizării capturilor 
nedorite, EMFF poate sprijini acele 
investiții în porturile de pescuit și în 
locurile de debarcare care permit utilizarea 
optimă a capturilor nedorite de stocuri 
comerciale și care valorifică componentele 
prea puțin utilizate ale capturilor de pește.
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Or. es

Amendamentul 279
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, în vederea îmbunătățirii 
siguranței pescarilor, EMFF poate susține 
investițiile în construcția sau
modernizarea adăposturilor.

(3) De asemenea, în vederea îmbunătățirii 
siguranței pescarilor, EMFF poate susține 
investițiile în modernizarea adăposturilor.

Or. en

Amendamentul 280
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nu se acordă sprijin pentru 
construcția de noi porturi, noi locuri de 
debarcare sau noi hale de licitații.

eliminat

Or. es

Amendamentul 281
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului 
pescuitului în apele interioare asupra 
mediului, al sporirii eficienței energetice, al 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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creșterii calității capturilor debarcate sau al 
îmbunătățirii siguranței sau condițiilor de 
muncă, EMFF poate sprijini următoarele 
investiții:

Or. es

Amendamentul 282
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trimiterile de la articolele 33, 36 și 39 la 
navele de pescuit se interpretează ca fiind 
trimiteri la navele care operează exclusiv în 
apele interioare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trimiterile de la articolul 36 la mediul 
marin se interpretează ca fiind trimiteri la 
mediul în care operează nava de pescuit în 
apele interioare.

(b) trimiterile de la articolul 36 la mediul 
marin se interpretează ca fiind trimiteri la 
mediul în care are loc pescuitul în apele
interioare.

Or. es

Amendamentul 284
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea susținerii diversificării de 
către pescarii din apele interioare, EMFF 
poate sprijini reafectarea navelor care 
operează în domeniul pescuitului în apele 
interioare spre alte activități, în afara 
pescuitului, în condițiile prevăzute la 
articolul 32 din prezentul regulament.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 285
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul alineatului (3), trimiterile de 
la articolul 32 la navele de pescuit se 
interpretează ca fiind trimiteri la navele 
care operează exclusiv în apele interioare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 286
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea protejării și dezvoltării 
faunei și florei acvatice, EMFF poate 
sprijini participarea pescarilor care 
pescuiesc în apele interioare la gestionarea, 
restaurarea și monitorizarea siturilor 
NATURA 2000, în cazul în care aceste 
zone vizează direct activitățile de pescuit, 
precum și reabilitarea apelor interioare, 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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inclusiv a zonelor de reproducere și a 
rutelor de migrație ale speciilor migratoare, 
fără a aduce atingere articolului 38 
alineatul (1) litera (d).

Or. es

Amendamentul 287
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că navele 
care primesc sprijin în temeiul prezentului 
articol operează în continuare exclusiv în 
apele interioare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 288
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea durabilă a acvaculturii Dezvoltarea și gestionarea durabilă a 
acvaculturii

Or. en

Amendamentul 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în acest capitol se
limitează la întreprinderile din domeniul 
acvaculturii, cu excepția cazului în care 
există dispoziții explicite contrare.

(1) Sprijinul prevăzut în acest capitol se
acordă întreprinderilor din domeniul 
acvaculturii, organizațiilor de producători 
în domeniul acvaculturii și de pescari și 
persoanelor juridice.

Or. es

Amendamentul 290
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în acest capitol se 
limitează la întreprinderile din domeniul 
acvaculturii, cu excepția cazului în care 
există dispoziții explicite contrare.

(1) Sprijinul prevăzut în acest capitol se 
limitează la întreprinderile sustenabile din 
domeniul acvaculturii, care se axează pe 
acvacultura ecologică, cu excepția cazului 
în care există dispoziții explicite contrare.

Or. en

Amendamentul 291
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de dezvoltare sau introducere pe piață a 
unor produse noi sau substanțial 
îmbunătățite față de cele mai recente 
disponibile, a unor procese noi sau 
îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare 
și organizare noi sau îmbunătățite.

(b) de dezvoltare sau introducere pe piață a 
unor produse noi sau substanțial 
îmbunătățite față de cele mai recente 
disponibile, a unor procese noi sau 
îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare 
și organizare noi sau îmbunătățite, care 
corespund obiectivelor generale 
menționate la articolul 2 și la articolul 3 
litera (c) din [Regulamentul privind 
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politica comună în domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 292
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul 
articol trebuie desfășurate în colaborare cu 
un organism științific sau tehnic recunoscut
de dreptul național al fiecărui stat 
membru, organism care validează 
rezultatele operațiunile respective.

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul 
articol trebuie desfășurate în colaborare cu 
un organism științific sau tehnic recunoscut
în clasificarea întreprinderilor prevăzută 
în legislația națională privind achizițiile 
publice.

Or. es

Amendamentul 293
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) valoarea adăugată a produselor obținute 
din acvacultură, în special prin autorizarea
întreprinderilor din domeniul acvaculturii 
să-și desfășoare activitățile de prelucrare, 
comercializare și vânzare directă a 
producției proprii obținute din acvacultură;

(a) valoarea adăugată a produselor obținute 
din acvacultură, în special prin autorizarea
sectorului acvaculturii să-și desfășoare 
activitățile de prelucrare, comercializare și 
vânzare directă a producției proprii 
obținute din acvacultură;

Or. es

Amendamentul 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) diversificarea veniturilor obținute de
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
prin dezvoltarea unor noi specii de 
acvacultură cu bune perspective de piață;

(b) diversificarea veniturilor obținute de
sectorul acvaculturii, prin dezvoltarea unor 
noi specii de acvacultură cu bune 
perspective de piață;

Or. es

Amendamentul 295
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) diversificarea veniturilor obținute de
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
prin dezvoltarea unor activități 
complementare în afara acvaculturii.

(c) diversificarea veniturilor obținute de
sectorul acvaculturii, prin dezvoltarea unor 
activități complementare în afara 
acvaculturii.

Or. es

Amendamentul 296
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(c) se acordă numai întreprinderilor din 
domeniul acvaculturii, cu condiția ca 
activitățile complementare din afara 
acvaculturii să fie legate de activitatea de 
afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, 
cum ar fi turismul pentru pescuitul cu 
undița, serviciile de mediu aferente 
acvaculturii sau activitățile educaționale 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(c) se acordă numai cu condiția ca 
activitățile complementare din afara 
acvaculturii să fie legate de activitatea de 
afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, 
cum ar fi turismul pentru pescuitul cu 
undița, turismul pentru acvacultură care 
promovează sectorul acvaculturii și 
produsele sale, serviciile de mediu aferente 
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referitoare la acvacultură. acvaculturii sau activitățile educaționale 
referitoare la acvacultură.

Or. es

Amendamentul 297
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de servicii de consiliere de 
natură tehnică, științifică, juridică sau 
economică, pentru ferme.

(b) furnizarea de servicii de consiliere de 
natură ecologică, tehnică, științifică, 
juridică sau economică, pentru ferme.

Or. en

Amendamentul 298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul în temeiul alineatului (1) 
litera (a) se acordă numai organismelor
de drept public selectate pentru crearea de 
servicii de consiliere a fermelor de 
acvacultură. Sprijinul în temeiul 
alineatului (1) litera (b) se acordă numai 
IMM-urilor din domeniul acvaculturii 
sau organizațiilor de producători din 
domeniul acvaculturii.

eliminat

Or. es

Amendamentul 299
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fermele de acvacultură primesc 
sprijin pentru servicii de consiliere doar o 
singură dată pe parcursul perioadei de 
programare pentru fiecare dintre 
categoriile de servicii prevăzute la 
alineatul (2) literele (a)-(e).

eliminat

Or. es

Amendamentul 300
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și de bune practici între 
întreprinderile din domeniul acvaculturii, 
organizațiile profesionale și alte părți 
interesate, inclusiv organismele științifice 
sau cele care promovează egalitatea de 
șanse între femei și bărbați.

(b) participarea la rețele și schimbul de 
experiență și de bune practici privind 
reducerea la minimum a impactului 
asupra ecosistemelor marine, terestre și 
de apă dulce între întreprinderile
sustenabile din domeniul acvaculturii, 
organizațiile profesionale și alte părți 
interesate, inclusiv organismele științifice 
sau cele care promovează egalitatea de 
șanse între femei și bărbați.

Or. en

Amendamentul 301
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) (2) Sprijinul menționat la alineatul (1) 
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litera (a) nu se acordă întreprinderilor mari 
din domeniul acvaculturii.

litera (a) nu se acordă întreprinderilor mari 
din domeniul acvaculturii, cu excepția 
cazului în care acestea participă la 
schimburi de cunoștințe cu IMM-urile.

Or. en

Amendamentul 302
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la 
dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de 
acvacultură, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea unei contribuții la 
dezvoltarea sustenabilă a siturilor și 
infrastructurilor de acvacultură, EMFF 
poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 303
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea și cartografierea celor mai 
potrivite zone pentru dezvoltarea 
acvaculturii și, după caz, luarea în 
considerare a proceselor de amenajare a 
spațiului maritim;

(a) identificarea și cartografierea celor mai 
potrivite zone pentru dezvoltarea 
acvaculturii, unde impactul acvaculturii 
asupra integrității ecosistemului și 
biodiversității este redus la minimum în 
deplină conformitate cu legislația Uniunii 
privind mediul și, după caz, luarea în 
considerare a proceselor de amenajare a 
spațiului maritim;

Or. en
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Amendamentul 304
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încurajarea noilor fermieri din domeniul 
acvaculturii

Încurajarea noilor fermieri sustenabili din 
domeniul acvaculturii

Or. en

Amendamentul 305
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului 
în domeniul acvaculturii, EMFF poate 
sprijini înființarea de întreprinderi în 
domeniul acvaculturii de către fermieri noi 
în acest domeniu.

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului 
în domeniul acvaculturii, EMFF poate 
sprijini înființarea de întreprinderi
sustenabile în domeniul acvaculturii de 
către mici fermieri noi în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 306
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) să dezvolte în primul rând 
acvacultura care vizează specii ierbivore 
și produce hrană pentru consumul uman;

Or. en
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Amendamentul 307
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- a) să se axeze pe acvacultura ecologică 
și în sistem închis;

Or. en

Amendamentul 308
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să înființeze pentru prima dată o
microîntreprindere sau o întreprindere
mică în domeniul acvaculturii în calitate de 
directori ai întreprinderii respective;

(b) să înființeze pentru prima dată o 
întreprindere în domeniul acvaculturii în 
calitate de directori ai unei astfel de 
întreprinderi;

Or. sv

Amendamentul 309
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să prezinte un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea propriilor activități în 
domeniul acvaculturii.

(c) să prezinte un plan de afaceri credibil 
din punct de vedere economic pentru 
dezvoltarea propriilor activități în 
domeniul acvaculturii.

Or. sv
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Amendamentul 310
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să aibă un plan pentru funcționarea 
întreprinderii care să fie considerat 
sustenabil din punct de vedere ecologic în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
834/2007.

Or. sv

Amendamentul 311
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 52 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care permit o reducere considerabilă a 
impactului întreprinderilor din domeniul 
acvaculturii asupra apei, în special prin 
reducerea cantității de apă utilizată sau prin 
îmbunătățirea calității apei rezultate, 
inclusiv prin utilizarea sistemelor de 
acvacultură multitrofice;

(a) care permit o reducere considerabilă a 
impactului întreprinderilor din domeniul 
acvaculturii asupra apei, în special prin 
reducerea cantității de apă, substanțe 
chimice și antibiotice utilizată sau prin 
îmbunătățirea calității apei rezultate, 
inclusiv prin utilizarea sistemelor de 
acvacultură multitrofice;

Or. en

Amendamentul 312
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 52 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care limitează impactul negativ al (b) care limitează impactul negativ al 
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întreprinderilor din domeniul acvaculturii 
asupra naturii sau a biodiversității;

întreprinderilor din domeniul acvaculturii 
asupra naturii sau a biodiversității, în 
special impactul asupra stocurilor de 
pește sălbatic, interacțiunile cu speciile 
prădătoare, utilizarea de antibiotice și 
substanțe chimice toxice, introducerea de 
specii alogene, pești evadați și alte 
impacturi ecologice legate de acvacultura 
intensivă;

Or. en

Amendamentul 313
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 52 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru achiziționarea de echipamente 
pentru protecția fermelor de acvacultură 
împotriva animalelor sălbatice de pradă 
care beneficiază de protecție în temeiul 
Directivei 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European și al Directivei 
92/43/CE a Consiliului;

(c) pentru achiziționarea de echipamente
repulsive neletale pentru protecția fermelor 
de acvacultură împotriva animalelor 
sălbatice de pradă care beneficiază de 
protecție în temeiul Directivei 
2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European și al Directivei 
92/43/CE a Consiliului;

Or. en

Amendamentul 314
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul poate fi acordat doar dacă 
suspendarea recoltării din cauza 
contaminării moluștelor este determinată 
de proliferarea planctonului producător de 
toxine sau de prezența unui plancton care 

(2) Sprijinul poate fi acordat doar dacă 
suspendarea recoltării din cauza 
contaminării moluștelor este determinată 
de proliferarea planctonului producător de 
toxine sau de prezența unui plancton care 
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conține biotoxine și dacă: conține biotoxine sau de proliferarea 
coliformelor (E. coli) și dacă:

Or. es

Amendamentul 315
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suspendarea durează mai mult de patru 
luni consecutive; sau

(a) suspendarea durează mai mult de o 
lună; sau

Or. es

Amendamentul 316
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata maximă pentru care se poate 
acorda compensația este de 12 luni, pe 
parcursul întregii perioade de 
programare.

eliminat

Or. es

Amendamentul 317
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri care le permit întreprinderilor 
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din domeniul acvaculturii să respecte:
(i) recomandarea privind bunăstarea 
peștilor de crescătorie adoptată de comisia 
permanentă a Convenției europene pentru 
protecția animalelor de fermă și
(ii) recomandarea Organizației Mondiale 
pentru Sănătatea Animalelor privind 
bunăstarea peștilor de crescătorie în 
timpul transportului și al sacrificării.

Or. en

Amendamentul 318
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fenomene climatice nefavorabile; eliminat

Or. sv

Amendamentul 319
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evenimentul climatic nefavorabil sau 
izbucnirea unei boli în domeniul 
acvaculturii se recunoaște formal ca atare 
de către statul membru în cauză.

Evenimentul climatic nefavorabil sau 
izbucnirea unei boli în domeniul 
acvaculturii se recunoaște formal ca atare 
de către autoritatea subnațională 
competentă sau de către statul membru în 
cauză.

Or. es
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Amendamentul 320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, statele membre pot stabili în 
prealabil criterii pe baza cărora se 
consideră acordată această recunoaștere
formală.

După caz, autoritatea subnațională 
competentă sau statele membre pot stabili 
în prealabil criterii pe baza cărora se 
consideră acordată această recunoaștere 
formală.

Or. es

Amendamentul 321
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) garantează că comunitățile locale 
exploatează și beneficiază la maximum de 
oportunitățile oferite de dezvoltarea 
maritimă și costieră.

(b) garantează că comunitățile locale 
exploatează sustenabil și beneficiază la 
maximum de oportunitățile oferite de 
dezvoltarea maritimă și costieră.

Or. en

Amendamentul 322
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) asigură contribuția comunităților 
locale la punerea în aplicare a gestionării 
pescuitului și acvaculturii pe bază de 
ecosisteme și la limitarea impactului 
activităților de pescuit și de acvacultură 



PE492.700v01-00 48/73 AM\907191RO.doc

RO

asupra integrității ecosistemelor.

Or. en

Amendamentul 323
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70
Ajutor de depozitare

eliminat

(1) EMFF poate sprijini compensațiile 
pentru organizațiile de producători și 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute care depozitează produsele 
obținute din pescuit enumerate în 
anexa II la [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură], cu condiția ca produsele 
să fie depozitate în conformitate cu 
articolele 35 și 36 din [Regulamentul 
(UE) nr. privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură]:
(a) cuantumul ajutorului pentru 
depozitare nu depășește suma costurilor 
tehnice și financiare ale acțiunilor 
necesare pentru stabilizarea și depozitarea 
produselor în cauză;
(b) cantitățile eligibile pentru ajutorul 
pentru depozitare nu depășesc 15 % din 
cantitățile anuale ale produselor în cauză 
scoase la vânzare de organizația de 
producători;

(c) asistența financiară anuală nu 
depășește următoarele procente din 
valoarea medie anuală a producției 
comercializate la prima vânzare a 
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membrilor organizației de producători în 
perioada 2009-2011. În cazul în care 
membrii organizației de producători nu 
au comercializat nicio producție în 
perioada 2009-2011, se ia în considerare 
valoarea medie anuală a producției 
comercializate în primii trei ani de 
producție ai membrilor respectivi:

– 1 % în 2014
– 0,8 % în 2015
– 0,6 % în 2016
– 0,4 % în 2017
– 0,2 % în 2018

(2) Până în 2019, se elimină treptat 
sprijinul menționat la alineatul (1).
(3) Sprijinul se acordă doar după ce 
produsele sunt eliberate pentru consum 
uman.
(4) Statele membre fixează suma 
costurilor tehnice și financiare aplicabile 
pe teritoriile lor, după cum urmează:
(a) costurile tehnice se calculează anual 
pe baza costurilor directe legate de 
acțiunile necesare pentru stabilizare și 
depozitare;
(b) costurile financiare se calculează 
anual pe baza ratei dobânzii stabilite 
anual în fiecare stat membru;
(c) costurile tehnice și financiare sunt 
făcute publice.
(5) Statele membre efectuează controale 
pentru a se asigura că produsele care 
beneficiază de ajutorul pentru depozitare 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol. În scopul acestor măsuri 
referitoare la inspecție, beneficiarii 
ajutorului pentru depozitare țin o 
contabilitate a stocurilor pentru fiecare 
categorie de produse care sunt depozitate 
și care urmează să fie reintroduse ulterior 
pe piață pentru consumul uman.
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Or. en

Justificare

Sprijinul finanțat în temeiul acestei măsuri este insuficient utilizat de către organizațiile de 
producători în cadrul financiar actual. În loc să se continue finanțarea acestei măsuri, 
ajutorul pentru depozitare ar trebui eliminat complet, în special având în vedere faptul că UE 
(prin derogare) plătește în proporție de 100% finanțarea acestei măsuri.

Amendamentul 324
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) crearea, de către autoritățile publice, 
a unor stimulente de piață coerente cu 
obiectivele generale de interzicere a 
aruncării înapoi în mare a capturilor și de 
reducere la minimum a capturilor 
accidentale, cum ar fi un fond public care 
va gestiona veniturile obținute în urma 
interdicției de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și va repartiza aceste venituri 
pentru a acoperi costurile avizelor 
științifice, ale evaluării stocurilor de pește 
și ale acțiunilor de monitorizare și 
control.

Or. en

Amendamentul 325
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) speciilor excedentare sau 
subexploatate;

eliminat
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Or. sv

Amendamentul 326
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) speciilor excedentare sau
subexploatate;

(i) speciilor subexploatate;

Or. en

Amendamentul 327
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) capturilor nedorite debarcate în 
conformitate cu articolul 15 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului] și articolul 8 
litera (b) a doua liniuță din [Regulamentul
(UE) nr. privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură];

(ii) capturilor nedorite debarcate în 
conformitate cu articolul 8 litera (b) a doua 
liniuță din [Regulamentul (UE) nr. privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură];

Or. fr

Justificare

Este contraproductiv să se interzică în totalitate aruncarea înapoi în mare a capturilor, 
întrucât ar fi imposibilă respectarea acestei interdicții de către pescari.

Amendamentul 328
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) desfășurarea unor campanii regionale, 
naționale sau transnaționale de promovare 
a produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură.

(f) desfășurarea unor campanii regionale, 
naționale sau transnaționale de promovare 
a produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură care, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 837/2007, sunt 
considerate ecologice sau că au un impact 
ecologic scăzut.

Or. sv

Amendamentul 329
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea, prin intermediul unor 
campanii regionale sau naționale 
desfășurate de organismele publice, a 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură ca surse sănătoase de 
proteine animale.

Or. en

Amendamentul 330
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 72 eliminat
Prelucrarea produselor obținute din 

pescuit și din acvacultură
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(1) EMFF poate sprijini investițiile în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură:
(a) care contribuie la economia de energie 
sau care reduc impactul asupra mediului, 
inclusiv în ceea ce privește gestionarea 
deșeurilor;
(b) pentru prelucrarea speciilor care nu 
prezintă interes comercial sau care 
prezintă un interes comercial limitat;
(c) pentru prelucrarea subproduselor care 
rezultă din activitățile de prelucrare 
principale;
(d) pentru prelucrarea produselor 
obținute din acvacultura ecologică, astfel 
cum sunt reglementate la articolele 6 și 7 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului.
(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute în 
titlul IV din [Regulamentul (UE) nr. [...] 
de stabilire a unor dispoziții comune].

Or. sv

Amendamentul 331
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru prelucrarea produselor obținute 
din acvacultura ecologică, astfel cum sunt 
reglementate la articolele 6 și 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului.

(d) pentru prelucrarea produselor obținute 
din acvacultura sustenabilă.

Or. es
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Amendamentul 332
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) care contribuie la condiții de muncă 
mai bune;

Or. es

Amendamentul 333
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) care îmbunătățesc și monitorizează 
condițiile de igienă și de sănătate publică 
sau calitatea produselor;

Or. es

Amendamentul 334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) care sunt destinate producției de noi 
produse, aplicării de noi tehnologii sau 
dezvoltării unor metode de producție 
inovatoare.

Or. es
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Amendamentul 335
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) care au ca rezultat produse noi sau 
mai bune, procese noi sau mai bune sau 
sisteme de gestionare și de organizare noi 
sau mai bune.

Or. en

Justificare

Sprijinul acordat pentru prelucrarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să includă și investițiile în prelucrare, menite să adauge valoare produselor obținute 
din pescuit. Acest lucru ar facilita respectarea priorităților stabilite pentru acest sector în 
cadrul PCP. 

Amendamentul 336
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv prin intermediul 
instrumentelor financiare prevăzute în 
titlul IV din [Regulamentul (UE) nr. [...] 
de stabilire a unor dispoziții comune].

eliminat

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru investiții ar trebui să fie disponibil și sub formă de granturi.

Amendamentul 337
Christofer Fjellner
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini sistemul de 
compensații introdus de 
Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al 
Consiliului pentru costurile suplimentare 
suportate de operatorii implicați în 
pescuit, în acvacultură și în 
comercializarea anumitor produse 
obținute din pescuit și din acvacultură în 
Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, 
Guyana Franceză și Réunion.

eliminat

Or. sv

Amendamentul 338
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capturate de nave ale unor țări terțe, cu 
excepția navelor de pescuit care arborează 
pavilionul Venezuelei și operează în apele 
Uniunii;

(a) capturate de nave ale unor țări terțe

Or. sv

Amendamentul 339
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 74 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile suplimentare generate de 
dezavantajele specifice ale regiunilor în 
cauză, pentru fiecare produs obținut din 

eliminat
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pescuit sau din acvacultură și

Or. sv

Amendamentul 340
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 74 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice alt sprijin pe care beneficiarul îl 
primește sau l-a primit pentru activitatea 
sa.

Or. sv

Amendamentul 341
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic în cadrul programului 
multianual al Uniunii menționat la 
articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului].

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea 
și utilizarea datelor primare din domeniile 
biologic, tehnic, de mediu și 
socioeconomic necesare pentru 
gestionarea pescuitului și acvaculturii pe 
bază de ecosisteme, inclusiv datele 
necesare pentru refacerea și menținerea 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY până în 
2015 și pentru atingerea unei stări 
ecologice bune până în 2020, astfel cum 
se prevede în Directiva 2008/56/CE, în 
cadrul programului multianual al Uniunii 
menționat la articolul 37 alineatul (5) din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

Or. en
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Amendamentul 342
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor pentru analize științifice și punerea 
în aplicare a PCP;

Or. en

Amendamentul 343
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP;

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru 
analize științifice și punerea în aplicare a 
PCP și pentru refacerea și menținerea 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY până în 
2015 și pentru atingerea unei stări 
ecologice bune până în 2020, astfel cum 
se prevede în Directiva 2008/56/CE;

Or. en

Amendamentul 344
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de (b) programele naționale și subnaționale
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eșantionare; multianuale de eșantionare;

Or. es

Amendamentul 345
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) participarea unor reprezentanți ai 
statelor membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

(e) participarea unor reprezentanți ai
administrațiilor subnaționale și ai statelor 
membre la reuniunile regionale de 
coordonare menționate la articolul 37 
alineatul (4) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului], 
la reuniunile organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului la care UE este 
cocontractant sau observator sau la 
reuniunile organismelor internaționale 
responsabile cu furnizarea de consultanță 
științifică.

Or. es

Amendamentul 346
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) îmbunătățirea sistemelor de colectare 
și de gestionare a datelor și 
implementarea unor studii-pilot cu 
obiectivul de a îmbunătăți sistemele 
existente de colectare și gestionare a 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 347
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea schimbului de bune 
practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului bilateral 
cu țări terțe, fără a se aduce atingere altor 
acorduri sau aranjamente care ar putea 
exista între UE și țările terțe în cauză;

(iv) promovarea schimbului de bune 
practici și a dialogului la nivel 
internațional, inclusiv a dialogului bilateral 
cu țări terțe, ținând seama de Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS) și de convențiile 
internaționale relevante bazate pe 
UNCLOS, fără a se aduce atingere altor 
acorduri sau aranjamente care ar putea 
exista între UE și țările terțe în cauză; acest 
dialog include, după caz, dezbateri 
efective privind ratificarea și punerea în 
aplicare a UNCLOS;

Or. en

Amendamentul 348
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să fie 
de foarte bună calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori.

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de 
cunoștințe privind mediul marin care să fie 
de foarte bună calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului și care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date și cunoștințe între diverse 
grupuri de utilizatori, evitând astfel 
duplicarea bazelor de date; în acest scop, 
se valorifică la maximum programele 
existente ale Uniunii și ale statelor 
membre, inclusiv Inspire și GMES.
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Or. en

Amendamentul 349
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovează îmbunătățirea cooperării 
dintre statele membre mai ales prin 
schimbul de informații și de bune practici 
între diferitele funcții de pază de coastă, 
cu scopul de a realiza economii de scară 
și de a crea beneficii pentru Uniune. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
consolidării colaborării sau integrării 
diferitelor funcții de pază de coastă în 
perspectiva creării unei paze de coastă 
europene.

Or. en

Amendamentul 350
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente.

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente, cum ar fi:

(i) dezvoltarea de tehnologii verzi, de 
surse de energie marină regenerabile și a 
navigației ecologice;

Or. fr
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Amendamentul 351
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
în regiunile costiere, în mod complementar 
față de activitățile sectoriale și naționale 
existente.

(c) sprijină creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și noile tehnologii în cadrul 
sectoarelor maritime emergente și viitoare 
și în regiunile costiere, insulare și 
ultraperiferice ale Uniunii, în mod 
complementar față de activitățile sectoriale 
și naționale existente.

Or. en

Amendamentul 352
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere,
urmărind definirea mai în detaliu a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane care au un impact asupra mediului 
marin, în special în cadrul Directivei-cadru
„Strategia pentru mediul marin”.

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere,
prin aplicarea unei abordări ecosistemice 
a gestionării activităților umane, în
conformitate cu obiectivul de atingere sau 
menținere a unei stări ecologice bune 
astfel cum se prevede în cadrul Directivei-
cadru „Strategia pentru mediul marin”.

Or. en
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Amendamentul 353
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 81 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
urmărind definirea mai în detaliu a 
limitelor sustenabilității activităților umane 
care au un impact asupra mediului marin, 
în special în cadrul Directivei-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”.

(d) promovează protecția mediului marin, 
mai ales biodiversitatea acestuia și zonele 
marine protejate, de exemplu siturile 
Natura 2000, precum și utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
urmărind definirea mai în detaliu a 
limitelor sustenabilității activităților umane 
care au un impact asupra mediului marin, 
în special în cadrul Directivei-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”.

În vederea atingerii acestui obiectiv 
specific, EMFF poate sprijini în special:
(i) acțiunile pentru prevenirea și 
reducerea aruncării de impurități în 
mediul marin, inclusiv a deșeurilor din 
mare, în vederea reducerii poluării;
(ii) acțiunile pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice asupra mediului, 
marin, de coastă și insular, dar și pentru 
facilitarea adaptării la aceste schimbări, 
acordându-se atenție în acest context mai 
ales celor mai vulnerabile zone;

Or. fr

Amendamentul 354
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor 
transsectoriale menționate la articolul 81

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului 
specific de dezvoltare a operațiunilor
transfrontaliere și transsectoriale 
menționate la articolul 81 literele (b) și 
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litera (b), EMFF poate sprijini: (ba), EMFF poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 355
Georgios Koumoutsakos

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acțiuni și inițiative concentrate și 
coordonate pentru statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 356
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 a
Măsuri de conservare

În vederea asigurării unei puneri în 
aplicare eficiente a măsurilor de 
conservare în temeiul articolelor 17 și 21 
din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului], EMFF 
poate sprijini inițiative întreprinse de 
către statele membre pentru a coopera și 
implementa măsuri comune care vizează 
atingerea obiectivelor și țintelor convenite 
în cadrul planurilor multianuale stabilite 
în conformitate cu articolele 9, 10 și 11 
din [Regulamentul privind politica 
comună în domeniul pescuitului];

Or. en
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Amendamentul 357
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea în comun, de către mai 
multe state membre din aceeași zonă 
geografică, a unor nave, aeronave și 
elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea 
să fie utilizate cel puțin 60 % din timp 
pentru controlul pescăriilor;

(a) achiziționarea în comun, de către mai 
multe state membre din aceeași zonă 
geografică, a unor nave, aeronave și 
elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea 
să fie utilizate cel puțin 75 % din timp 
pentru controlul pescăriilor;

Or. en

Amendamentul 358
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata minimă a contribuției din EMFF 
este de 20 %.

eliminat

Or. en

Justificare

Eroare tehnică în propunere, textul trebuie eliminat.

Amendamentul 359
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile 
pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru 
depozitare menționat la articolul 70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 360
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 65 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

(e) 75 % din cheltuielile eligibile pentru 
sprijinul menționat la articolul 79.

Or. fr

Justificare

Rata de cofinanțare ce permite colectarea de date trebuie majorată pentru a încuraja 
colectarea unor informații cuprinzătoare și de bună calitate despre pescuit.

Amendamentul 361
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre aplică o intensitate a ajutorului 
public de 100 % din cheltuielile publice 
eligibile ale operațiunii, în cazul în care:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot aplica o intensitate a 
ajutorului public de până la 100 % din 
cheltuielile publice eligibile ale operațiunii, 
în cazul în care:

Or. sv
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Amendamentul 362
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operațiunea este legată de ajutorul 
pentru depozitare menționat la articolul 
70;

eliminat

Or. en

Amendamentul 363
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proiectul urmărește promovarea unei 
activități sustenabile din punct de vedere 
ecologic în conformitate cu definiția din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Or. sv

Amendamentul 364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 

(1) Pe lângă normele generale prevăzute la 
articolul 72 din [Regulamentul (UE) 
nr. […] de stabilire a unor dispoziții 
comune] și în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a programului operațional, 
Comisia plătește un cuantum inițial de 
prefinanțare pentru întreaga perioadă de 
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programare. Acest cuantum reprezintă 4 %
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

programare. Acest cuantum reprezintă 7 %
din contribuția din bugetul Uniunii la 
programul operațional în cauză. Cuantumul 
poate fi împărțit în două tranșe, în funcție 
de disponibilitatea bugetară.

Or. es

Amendamentul 365
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Beneficiarul trebuie să îndeplinească în 
continuare cerințele de admisibilitate 
menționate la articolul 12 alineatul (1), 
după depunerea cererii și pe parcursul 
întregii perioade de aplicare a operațiunii 
și, în cazul anumitor tipuri de operațiuni,
pe parcursul unei perioade neprecizate 
după efectuarea ultimei plăți.

(1) Beneficiarul trebuie să îndeplinească în 
continuare cerințele de admisibilitate 
menționate la articolul 12 alineatul (1), 
după depunerea cererii și pe parcursul 
întregii perioade de aplicare a operațiunii și 
pe parcursul unei perioade neprecizate 
după efectuarea ultimei plăți.

Or. en

Justificare

Pentru consolidarea condițiilor și a respectării

Amendamentul 366
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
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exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză, 
conservarea mediului marin sau atingerea 
și menținerea unei stări ecologice bune 
până în 2020.

Or. en

Amendamentul 367
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce 
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu 
respectarea pe deplin a principiului 
proporționalității și ținând cont de riscul ca 
încălcarea normelor PCP respective să 
constituie o amenințare gravă pentru 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine vii, exploatare care reface 
și menține populațiile speciilor capturate 
deasupra nivelurilor care pot produce
MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză 
sau conservarea mediului marin, pe baza 
abordării precaute și bazate pe ecosisteme 
a gestionării pescuitului.

Or. en

Amendamentul 368
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile corecțiilor financiare (3) În cazurile corecțiilor financiare 
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aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea nerespectării de 
către beneficiar a normelor PCP, de 
avantajul economic obținut prin 
nerespectarea normelor PCP sau de 
importanța contribuției EMFF la activitatea 
economică a beneficiarului.

aplicate cheltuielilor legate direct de 
nerespectarea articolului 105, statele 
membre decid cuantumul unei corecții 
ținând cont de gravitatea nerespectării de 
către beneficiar a normelor PCP, de
gravitatea daunelor aduse ecosistemului, 
stocurilor de pește sau mediului marin, de
avantajul economic obținut prin 
nerespectarea normelor PCP sau de 
importanța contribuției EMFF la activitatea 
economică a beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 369
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) statul membru nu a prezentat 
rapoartele solicitate cu privire la 
capacitatea flotei în raport cu resursele 
disponibile, astfel cum se prevede în 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 370
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 128 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește cazurile prevăzute la 
alineatul (1) litera (b) în caz de 
nerespectare a articolului 105 și a 
alineatului (1) litera (d), Comisia își 
fondează corecțiile financiare doar pe 

(3) În ceea ce privește cazurile prevăzute la 
alineatul (1) litera (b) în caz de 
nerespectare a articolului 105 și a 
alineatului (1) litera (d), Comisia își 
fondează corecțiile financiare doar pe 
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cheltuielile direct legate de nerespectarea 
normelor PCP. Comisia decide cuantumul 
unei corecții ținând cont de gravitatea 
nerespectării normelor PCP de către statul 
membru sau beneficiar, de avantajul 
economic derivat din nerespectarea 
normelor PCP sau de importanța 
contribuției EMFF la activitatea economică 
a beneficiarului.

cheltuielile direct legate de nerespectarea 
normelor PCP. Comisia decide cuantumul 
unei corecții ținând cont de gravitatea
daunelor aduse ecosistemului, stocurilor 
de pește sau mediului marin, de gravitatea
nerespectării normelor PCP de către statul 
membru sau beneficiar, de avantajul 
economic derivat din nerespectarea 
normelor PCP sau de importanța 
contribuției EMFF la activitatea economică 
a beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 371
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În privința accesului la informațiile 
privind mediul se aplică Directiva 
2003/4/CE și Regulamentele 
1049/2001/CE și 1367/2006/CE.

Or. en

Amendamentul 372

Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Anexa I – Intensitatea specifică a ajutoarelor – tabel – rândul 8

Textul propus de Comisie

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția 
IMM-urilor - se reduc cu

20
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Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Întreprinderilor mari trebuie să li se aplice aceeași intensitate a ajutoarelor ca și în cazul 
IMM-urilor. Din cauza unor procese tehnologice specifice, întreprinderile de prelucrare a 
peștelui utilizează munca manuală la scara unei întreprinderi mari, însă cifra lor de afaceri 
nu depășește cea a IMM-urilor. 

Amendamentul 373
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Prioritatea EMFF: 
stimularea punerii în 
aplicare a PCP.

OT 6: protecția 
mediului și 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor

Capacitate administrativă dovedită 
necesară în vederea respectării cerințelor 
privind datele necesare pentru 
gestionarea pescăriilor, prevăzute la 
articolul 37 din [Regulamentul privind 
PCP]

– Capacitate administrativă 
dovedită necesară în vederea 
elaborării și aplicării unui 
program multianual de colectare 
de date, care urmează a fi revizuit 
de CSTEP și acceptat de către 
Comisie

– Capacitate administrativă 
dovedită necesară în vederea 
elaborării și aplicării unui 
program de lucru anual de 
colectare de date, care urmează a 
fi revizuit de CSTEP și acceptat 
de către Comisie

– Capacitate suficientă în ceea ce 
privește alocarea resurselor 
umane, pentru aplicarea unor 
acorduri bilaterale sau 
multilaterale cu alte state 
membre, dacă este partajat efortul 
de îndeplinire a obligațiilor 
privind colectarea de date

Amendamentul
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Prioritatea EMFF: 
stimularea punerii în 
aplicare a PCP.

OT 6: protecția 
mediului și 
promovarea utilizării 
eficiente a resurselor

Capacitate administrativă dovedită 
necesară în vederea respectării cerințelor 
privind datele necesare pentru gestionarea 
pescăriilor, prevăzute la articolul 37 din 
[Regulamentul privind PCP]

Evaluarea echilibrului dintre capacitatea 
de pescuit și posibilitățile de pescuit: 
S-a dovedit că s-a efectuat o analiză 
specifică a echilibrului dintre capacitatea 
de pescuit și posibilitățile de pescuit în 
vederea implementării efective a 
măsurilor de gestionare a flotei

– Capacitate administrativă dovedită 
necesară în vederea elaborării și 
aplicării unui program multianual de 
colectare de date, care urmează a fi 
revizuit de CSTEP și acceptat de 
către Comisie

– Capacitate administrativă dovedită 
necesară în vederea elaborării și 
aplicării unui program de lucru anual 
de colectare de date, care urmează a 
fi revizuit de CSTEP și acceptat de 
către Comisie

– Capacitate suficientă în ceea ce 
privește alocarea resurselor umane, 
pentru aplicarea unor acorduri 
bilaterale sau multilaterale cu alte 
state membre, dacă este partajat 
efortul de îndeplinire a obligațiilor 
privind colectarea de date

– Capacitate administrativă dovedită 
pentru pregătirea și implementarea 
evaluărilor privind capacitatea 
flotei;

– Raportare adecvată a eforturilor 
depuse pentru stabilirea unui 
echilibru între capacitatea de 
pescuit și posibilitățile de pescuit 
astfel cum se prevede la articolele 
34 și 37 din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul 
pescuitului].

Or. en

Justificare

Propunerea ar trebui să condiționeze finanțarea pentru flote, nave și unelte de evaluarea 
corespunzătoare a capacității de pescuit în raport cu posibilitățile de pescuit disponibile. Mai 
multe state membre nu respectă cerința legală de raportare a eforturilor depuse pentru 
stabilirea unui echilibru între capacitatea flotei și posibilitățile de pescuit. Evaluările flotelor 
ar trebui să reprezinte o bază minimă pentru a evita consecințele nedorite și pentru a cheltui 
ajutoarele pentru modernizare cât mai specific.


