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Amendamentul 16
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea s-a angajat să pună în aplicare 
rezoluțiile adoptate de Adunarea generală a 
Organizației Națiunilor Unite, în special 
Rezoluțiile 61/105 și 64/72, care solicită 
statelor și organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului să asigure 
protejarea ecosistemelor marine de 
adâncime vulnerabile de impactul 
distrugător al uneltelor de pescuit de fund, 
precum și exploatarea durabilă a stocurilor 
de pești de adâncime.

(2) Uniunea s-a angajat să pună în aplicare 
rezoluțiile adoptate de Adunarea generală a 
Organizației Națiunilor Unite, în special 
Rezoluțiile 61/105 și 64/72, care solicită 
statelor și organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului să asigure 
protejarea ecosistemelor marine de 
adâncime vulnerabile de impactul 
distrugător al uneltelor de pescuit de fund, 
precum și exploatarea durabilă a stocurilor 
de pești de adâncime. În plus, Uniunea ar 
trebui să joace rolul de lider în ceea ce 
privește stabilirea și implementarea 
măsurilor de bună guvernanță pentru 
gestionarea durabilă a activităților de 
pescuit de adâncime în cadrul forurilor 
internaționale, în conformitate cu 
rezoluțiile Adunării generale a ONU și ale 
FAO, adoptate în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 17
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea ia act în special de punctul 
83 litera (a) din Rezoluția 61/105 a 
Adunării generale a ONU și de punctul 
119 litera (a) și punctul 120 din Rezoluția 
64/72 a Adunării generale a ONU, care 
invită statele de pavilion să nu autorizeze 
activitățile de pescuit de fund înainte ca 
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aceste rezoluții să fie pe deplin puse în 
aplicare, inclusiv cerința de a se analiza, 
pe baza celor mai bune informații 
științifice disponibile, dacă activitățile 
individuale de pescuit de fund ar avea 
efecte adverse semnificative asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 18
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Capacitatea navelor care dispun de 
permise de pescuit de adâncime este 
limitată din anul 2002 la capacitatea 
cumulată a tuturor navelor care au 
capturat peste 10 tone din orice 
combinație de specii de adâncime în 
oricare dintre anii 1998, 1999 sau 2000. 
În evaluarea sa, Comisia a concluzionat 
că acest plafon al capacității nu are efecte 
pozitive semnificative. Având în vedere 
experiențele din trecut și lipsa datelor 
exacte în cazul multor activități de pescuit 
de adâncime, nu este potrivit ca aceste 
activități de pescuit să fie gestionate 
numai prin intermediul limitelor efortului 
de pescuit.

Or. en

Amendamentul 19
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Navele care pescuiesc specii de 
adâncime cu alte unelte de fund nu trebuie 
să își extindă gama și domeniul 
operațiunilor permise pe baza autorizației 
lor în apele Uniunii, cu excepția cazului în 
care se poate determina că extinderea nu 
prezintă un risc semnificativ de impact 
negativ asupra ecosistemelor marine 
vulnerabile.

(11) Navele care pescuiesc specii de 
adâncime cu alte unelte de fund nu trebuie 
să își extindă gama și domeniul 
operațiunilor permise pe baza autorizației 
lor în apele Uniunii, cu excepția cazului în 
care se poate determina că extinderea nu 
prezintă un risc semnificativ de impact 
negativ asupra ecosistemelor marine 
vulnerabile. Evaluările de impact realizate 
în acest sens trebuie să respecte cerințele 
menționate la punctul 47 din Orientările 
FAO pentru gestionarea pescuitului de 
adâncime din 2008.

Or. en

Amendamentul 20
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este esențial să se identifice și să se 
delimiteze cu precizie ecosistemele marine 
vulnerabile pentru care se justifică un 
statut de protecție specific și o eventuală 
interzicere a utilizării uneltelor de pescuit 
care au cel mai mare impact asupra 
fundului mării. Această măsură necesită 
informații detaliate referitoare la 
caracteristicile fiziografice ale fundului 
mării și la comunitățile biologice aferente, 
mai ales prin intermediul realizării de 
studii de cercetare pe mare destinate 
cartografierii la înaltă rezoluție a 
fundului mării și eșantionării, 
identificării și caracterizării comunităților 
bentonice aferente.

Or. pt
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Amendamentul 21
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere caracterul mixt al 
majorității activităților de pescuit de 
adâncime, posibilitățile de pescuit în cazul 
pescuitului de adâncime ar trebui stabilite
astfel încât să se asigure conservarea pe 
termen lung a celor mai vulnerabile specii 
capturate în cadrul activităților de pescuit 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 22
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Consultanța științifică indică, de 
asemenea, că limitele efortului de pescuit 
sunt un instrument adecvat de stabilire a 
posibilităților de pescuit pentru pescăriile
de adâncime. Având în vedere varietatea 
foarte mare de unelte și modele de pescuit 
utilizate în pescăriile de adâncime, precum 
și necesitatea de a elabora măsuri 
însoțitoare care să abordeze punctele slabe 
din punct de vedere ecologic ale fiecărei 
pescării, limitele de captură trebuie 
înlocuite cu limitele efortului de pescuit
numai în cazul în care există garanții că 
acestea din urmă sunt adaptate pescăriilor
specifice.

(13) Având în vedere lipsa datelor exacte 
în cazul majorității activităților de pescuit 
de adâncime, precum și caracterul mixt al 
acestora, limitele efortului de pescuit ar 
trebui utilizate numai în combinație cu 
limitele de captură pentru a stabili 
posibilitățile de pescuit pentru activitățile 
de pescuit de adâncime. Având în vedere 
varietatea foarte mare de unelte și modele 
de pescuit utilizate în activitățile de pescuit
de adâncime, precum și necesitatea de a 
elabora măsuri însoțitoare care să abordeze 
punctele slabe din punct de vedere ecologic 
ale fiecărei activitate de pescuit, limitele 
efortului de pescuit trebuie adaptate 
activităților de pescuit specifice.
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Or. en

Amendamentul 23
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Un mare număr de specii este 
capturat în cadrul activităților de pescuit 
de adâncime, inclusiv specii vulnerabile 
de rechini de adâncime. Obligația de a 
debarca integral capturile de specii de 
pești sau de alte specii ar trebui introdusă 
în cazul activităților de pescuit de 
adâncime. Această obligație ar putea 
contribui în mare măsură la acoperirea 
lacunelor existente în ceea ce privește 
datele în cazul acestor activități de pescuit 
și la o mai bună înțelegere a impactului 
lor asupra gamei largi de specii capturate.

Or. en

Amendamentul 24
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Dacă nu se conformează măsurilor de 
conservare relevante, titularii unei 
autorizații de pescuit care permite 
capturarea speciilor de adâncime trebuie să 
își piardă autorizația în ceea ce privește 
capturile de specii de adâncime.

(17) Dacă nu se conformează măsurilor 
relevante de gestionare, conservare și 
culegere a datelor, titularii unei autorizații 
de pescuit care permite capturarea speciilor 
de adâncime ar trebui să își piardă 
autorizația în ceea ce privește capturile de 
specii de adâncime.

Or. en
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Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să asigure exploatarea durabilă a 
speciilor de adâncime, reducând, în același 
timp, impactul activităților de pescuit de 
adâncime asupra mediului marin;

(a) să asigure gestionarea și exploatarea 
durabilă a resurselor piscicole de 
adâncime, reducând, în același timp, 
impactul activităților de pescuit de 
adâncime asupra mediului marin;

Or. en

Amendamentul 26
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să prevină efectele adverse 
semnificative asupra ecosistemelor 
marine vulnerabile și să asigure 
conservarea pe termen lung a stocurilor 
de pești de adâncime;

Or. en

Amendamentul 27
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „cele mai vulnerabile specii” înseamnă 
speciile de adâncime menționate în a treia 

(e) „cele mai vulnerabile specii” înseamnă 
speciile de adâncime cu mare risc de 
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coloană intitulată „Cele mai vulnerabile 
(x)” din tabelul din anexa I;

epuizare, care sunt incluse în a treia 
coloană intitulată „Cele mai vulnerabile 
(x)” din tabelul din anexa I. Toate speciile 
de rechini de adâncime sunt incluși în 
această categorie;

Or. en

Amendamentul 28
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre realizează evaluări anuale 
ale capacității flotei lor pentru specii de 
adâncime și transmit rezultatele Comisiei 
până la data de 30 mai a fiecărui an. 
Evaluările capacității includ o analiză a 
capacității totale a flotei și impactul său 
asupra stocurilor și asupra ecosistemului 
marin în general. Acestea conțin, de 
asemenea, o analiză a profitabilității pe 
termen lung a flotei. Pentru a asigura o 
abordare comună în toate statele membre, 
evaluările se realizează în conformitate cu 
orientările Comisiei privind o analiză 
îmbunătățită a echilibrului dintre 
capacitatea flotei și posibilitățile de 
pescuit. Evaluările sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 29
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Toate cererile pentru eliberarea unei 
autorizații de pescuit care să permită 
capturarea speciilor de adâncime, ca specii 
țintă sau sub formă de capturi accidentale, 
sau pentru reînnoirea acesteia trebuie să fie
însoțite de o descriere a zonei de operațiuni 
în care se are în vedere desfășurarea 
activităților de pescuit, a tipului uneltelor 
utilizate, a adâncimilor la care se vor 
desfășura activitățile și a fiecărei specii 
vizate.

Toate cererile pentru eliberarea unei 
autorizații de pescuit care să permită 
capturarea speciilor de adâncime, ca specii 
țintă sau sub formă de capturi accidentale, 
sau pentru reînnoirea acesteia sunt însoțite 
de o descriere a zonei de operațiuni în care 
se are în vedere desfășurarea activităților 
de pescuit, inclusiv a limitelor sale, a 
tipului și cantității uneltelor utilizate, a 
adâncimilor la care se vor desfășura 
activitățile și a fiecărei specii vizate.

Or. en

Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2015, nu se 
eliberează autorizații de pescuit pentru 
speciile de adâncime în zonele care nu au 
făcut obiectul unei evaluări prealabile a 
impactului în conformitate cu criteriile 
stabilite în anexa IIa la prezentul 
regulament. Evaluările de impact ar 
trebui puse la dispoziția publicului și 
analizate de un organism științific 
consultativ.

Or. en

Amendamentul 31
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) înainte de autorizarea unei cereri, 
statele membre verifică prin intermediul 
registrului sistemului de monitorizare a 
navelor (SMN), în cazul navelor în cauză, 
dacă informațiile transmise în temeiul 
literei (b) sunt exacte. Dacă informațiile 
transmise în temeiul literei (b) nu 
corespund celor din registrul SMN, nu se 
autorizează cererea.

Or. en

Amendamentul 32
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate autorizațiile de pescuit eliberate 
în baza unei cereri făcute în temeiul 
alineatului (1) trebuie să specifice uneltele 
de fund care vor fi folosite și să limiteze
activitățile de pescuit autorizate la zona în 
care se suprapun activitatea de pescuit 
avută în vedere, conform alineatului (1) 
litera (a) și activitatea de pescuit curentă, 
conform alineatului (1) litera (b). Cu toate 
acestea, o extindere a zonei de desfășurare 
a activității de pescuit avute în vedere 
dincolo de zona în care se desfășoară 
activitatea de pescuit curentă se 
autorizează doar în cazul în care statul 
membru a evaluat și documentat, pe baza 
consultanței științifice, faptul că această 
extindere nu ar avea efecte nocive 
semnificative asupra ecosistemelor marine 
vulnerabile.

(2) Toate autorizațiile de pescuit eliberate 
în baza unei cereri făcute în temeiul 
alineatului (1) specifică uneltele de fund 
care vor fi folosite și limitează activitățile 
de pescuit autorizate la zona în care se 
suprapun activitatea de pescuit avută în 
vedere, conform alineatului (1) litera (a) și 
activitatea de pescuit curentă, conform 
alineatului (1) litera (b). O extindere a 
zonei de desfășurare a activității de pescuit 
avute în vedere dincolo de zona în care se 
desfășoară activitatea de pescuit curentă 
poate fi autorizată doar în cazul în care 
statul membru a realizat o evaluare a 
impactului în conformitate cu cerințele 
stabilite în anexa IIa, care demonstrează
faptul că această extindere nu ar avea 
efecte nocive semnificative asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile.

Or. en
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Amendamentul 33
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Obligația de debarcare integrală a 

capturilor de adâncime
Toate capturile de specii de pești și de alte 
specii realizate de o navă de pescuit care 
deține o autorizație pentru capturarea 
speciilor de adâncime sunt aduse și 
păstrate la bordul navei de pescuit, 
înregistrate în jurnalul de bord și 
debarcate.

Or. en

Amendamentul 34
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Posibilitățile de pescuit trebuie să fie 
stabilite la o rată de exploatare a speciilor 
de adâncime în cauză care să fie 
compatibilă cu producția maximă durabilă.

(1) Posibilitățile de pescuit sunt stabilite la 
o rată de exploatare a speciilor de 
adâncime în cauză care să asigure 
menținerea sau refacerea stocurilor de 
specii de adâncime la niveluri superioare 
celor care pot asigura producția maximă 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 35
Carl Schlyter
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La stabilirea posibilităților de pescuit 
pentru speciile de adâncime se ține seama 
de componența probabilă a capturilor în 
cazul acestor activități de pescuit și se 
asigură sustenabilitatea pe termen lung a 
tuturor speciilor exploatate.

Or. en

Amendamentul 36
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu se alocă posibilități de pescuit 
pentru pescuitul ca specii țintă sau sub 
formă de capturi accidentale al speciilor 
de adâncime identificate în conformitate 
cu articolul 3 litera (e) ca fiind cele mai 
vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 37
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Capitolul 3 – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionare în funcție de limitele efortului 
de pescuit

Limitele efortului de pescuit și măsuri de 
însoțire

Or. en
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Amendamentul 38
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Determinarea posibilităților de pescuit 
numai prin intermediul limitelor efortului 
de pescuit

Limitele efortului de pescuit

Or. en

Amendamentul 39
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul, acționând în conformitate cu 
tratatul, poate decide să treacă de la 
fixarea posibilităților anuale de pescuit 
pentru speciile de adâncime în funcție de 
limitele efortului de pescuit și de limitele 
de captură la fixarea limitelor efortului de 
pescuit numai pentru anumite pescării,

(1) Consiliul, acționând în conformitate cu 
tratatul, poate decide fixarea posibilităților 
anuale de pescuit pentru speciile de 
adâncime în funcție de limitele efortului de 
pescuit și de limitele de captură.

Or. en

Amendamentul 40
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), nivelurile 
efortului de pescuit pentru fiecare métier 

(2) În sensul alineatului (1), nivelurile 
efortului de pescuit pentru fiecare métier 
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de adâncime care sunt utilizate ca nivel de 
referință pentru eventualele ajustări 
necesare în scopul respectării principiilor 
prevăzute la articolul 10 sunt nivelurile 
efortului de pescuit evaluate, pe baza 
informațiilor/datelor științifice, ca fiind 
corespunzătoare capturilor efectuate prin 
métier-urile de adâncime relevante în 
ultimii doi ani calendaristici.

de adâncime, care sunt utilizate ca nivel de 
referință pentru eventualele ajustări 
necesare în scopul respectării principiilor 
prevăzute la articolul 10, sunt nivelurile 
efortului de pescuit evaluate, pe baza 
informațiilor/datelor științifice, ca fiind 
corespunzătoare ratelor de exploatare 
stabilite în conformitate cu articolul 10.

Or. en

Amendamentul 41
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) métier-ul de adâncime specific căruia i 
se aplică limita efortului de pescuit în 
raport cu uneltele de pescuit reglementate, 
speciile țintă și zonele ICES sau zonele 
CECAF în cadrul cărora efortul permis 
poate fi mobilizat; și

(a) métier-ul de adâncime specific căruia i 
se aplică limita efortului de pescuit în 
raport cu uneltele de pescuit reglementate, 
tipul și cantitatea uneltelor de pescuit 
permise, speciile și stocurile specifice țintă 
și zonele ICES sau zonele CECAF în 
cadrul cărora efortul permis poate fi 
mobilizat; și

Or. en

Amendamentul 42
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unitatea de efort de pescuit care 
urmează a fi utilizată în scopul gestionării.

(b) unitatea de efort de pescuit sau 
combinația de unități care urmează a fi 
utilizate în scopul gestionării.

Or. en



PE506.073v01-00 16/19 AM\928096RO.doc

RO

Amendamentul 43
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) metodele și protocoalele privind 
monitorizarea și raportarea nivelurilor 
efortului de pescuit pe durata unei 
perioade de gestionare.

Or. en

Amendamentul 44
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care limitele efortului 
anual au înlocuit limitele de captură în 
temeiul articolului 11 alineatul (1), statele 
membre trebuie să mențină sau să pună în 
aplicare, în ceea ce privește navele aflate 
sub pavilioanele lor, următoarele măsuri de 
însoțire:

(1) Satele membre mențin sau pun în 
aplicare, în ceea ce privește navele aflate 
sub pavilioanele lor, următoarele măsuri de 
însoțire:

Or. en

Amendamentul 45
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri de evitare a unei creșteri a (a) măsuri de evitare a unei creșteri a 
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capacității globale de capturare a navelor 
vizate de limitele de efort;

capacității globale de capturare a navelor 
vizate de limitele de efort stabilite în 
temeiul articolului 11;

Or. en

Amendamentul 46
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri de evitare a unei creșteri a 
capturilor accidentale din speciile cele mai 
vulnerabile; și

(b) măsuri de reducere la minimum, în 
cadrul activităților de pescuit de 
adâncime, a capturilor accidentale din 
speciile cele mai vulnerabile în special; și

Or. en

Amendamentul 47
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează eficiența măsurilor 
de însoțire adoptate de statele membre în 
momentul adoptării lor.

(3) Comisia evaluează eficiența măsurilor 
de însoțire adoptate de statele membre în 
momentul adoptării lor și în fiecare an 
după aceea.

Or. en

Amendamentul 48
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nerespectarea condițiilor stabilite în 
autorizația de pescuit referitoare la limitele 
privind utilizarea de unelte, la zonele de 
operare permise sau, dacă este cazul, la 
limitele de efort sau de capturi privind 
specia pentru care este permis pescuitul; 
sau

(a) nerespectarea condițiilor stabilite în 
autorizația de pescuit referitoare la limitele 
privind utilizarea de unelte, la zonele de 
operare permise sau, dacă este cazul, la 
limitele de efort sau de capturi privind 
specia pentru care este permis pescuitul;

(ba) neimplementarea măsurilor de 
însoțire în conformitate cu articolul 12;
sau

Or. en

Amendamentul 49
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nerespectarea cerinței de a lua la bord 
un observator științific sau de a permite 
eșantionarea în scopuri științifice a 
capturilor conform articolului 19 din 
prezentul regulament.

(b) nerespectarea cerințelor privind 
culegerea datelor, inclusiv a obligației de 
a lua la bord un observator științific sau de 
a permite eșantionarea în scopuri științifice 
a capturilor conform articolului 19 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 50
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Capitolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL V – RESPECTAREA 
OBLIGAȚIILOR



AM\928096RO.doc 19/19 PE506.073v01-00

RO

Articolul 20 – Sancțiuni în cazul 
nerespectării de către statele membre a 
obligațiilor
(1) Nerespectarea de către statele membre 
a obligațiilor ce el revin în temeiul 
prezentului regulament are ca efect:
- retragerea imediată a autorizațiilor de 
pescuit menționate la articolul 4 pentru 
toate navele statului membru în cauză; și
- întreruperea sau suspendarea plăților 
sau aplicarea unei corecții financiare a 
asistenței financiare acordate de Uniune 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.
(2) Sancțiunile menționate la alineatul (1) 
rămân în vigoare până când Comisia 
consideră că statul membru în cauză și-a 
îndeplinit obligațiile.
(3) Posibilitățile de pescuit care au fost 
alocate unui stat membru care nu și-a 
respectat obligațiile nu sunt realocate 
altor state membre și nu sunt recuperate 
în anii următori.

Or. en


