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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

Nu putem continua așa.

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

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

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

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

 stabilirea unor planuri de gestionare pe termen lung pentru toate stocurile, în vederea 
atingerii nivelurilor de producție maximă durabilă până în 2015;

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

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

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

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

 încurajarea dezvoltării acvaculturii în întreaga Europă.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deschisă controlului public.

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

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

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
pescuit, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
 Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Toată lumea este de acord că trebuie să promovăm practicile de pescuit sustenabile. 
Amendamentul clarifică acest lucru în primul articol și aliniază formularea la cea din 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
 Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) promovarea acvaculturii sustenabile 
în apele marine și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Justificare
Nu este indicată extinderea PCP pentru a viza toate apele dulci, în afara celor marine.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului garantează că activitățile de 
pescuit și de acvacultură contribuie la 
promovarea unui mediu marin sănătos, 
asigură condiții de mediu, economice și 
sociale sustenabile pe termen lung și 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente.

Or. en

Justificare

Menținerea sănătății mediului marin este esențială dacă dorim stocuri de pește abundente.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului aplică abordarea precaută a 
gestionării pescăriilor și a activităților de 
acvacultură și garantează că populațiile 
de specii recoltate ajung din nou la 
niveluri superioare celor care permit 
obținerea producției maxime durabile până 
în 2015 și la niveluri care permit 
obținerea randamentului economic 
maxim până în 2022.

Or. en
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Justificare
Pentru a oferi pescarilor și comunităților costiere oportunități maxime, obiectivul nu ar 
trebui să fie doar stoparea reducerii stocurilor de pește, ci crearea condițiilor care să
permită beneficii economice maxime.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului pune în aplicare abordarea 
ecosistemică a gestionării pescăriilor și a 
activităților de acvacultură, pentru a 
garanta că impacturile acestor activități
asupra ecosistemului marin sunt reduse la 
minimum și nu compromit atingerea unei 
bune stări ecologice până în 2020.

Or. en

Justificare
Asigură legătura necesară cu cerințele Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului respectă cerințele legislației 
Uniunii privind mediul și contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor acestora.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) să se asigure că, până în 2016, 
gestionarea și exploatarea stocurilor de 
pește se realizează în cadrul planurilor 
multianuale, care au ca scop menținerea 
unui mediu marin sănătos și crearea 
condițiilor pentru obținerea unor beneficii 
economice maxime;

Or. en

Justificare
Confirmă faptul că obiectivul PCP va fi, în viitor, o abordare pe termen lung orientată către 
buna gestionare a pescuitului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să elimine capturile nedorite, începând
cu stocurile comerciale și garantând
treptat debarcarea capturilor de orice 
specie de pește, cu excepția speciilor 
nedorite care pot supraviețui aruncării 
înapoi în mare;

Or. en

Justificare
Ambiția pe termen lung nu trebuie să fie doar stoparea practicii aruncării înapoi în mare a 
peștilor din specii comerciale, ci a tuturor peștilor, cu excepția cazului în care este vorba de 
specii vizate de derogări, cum ar fi cele care au șanse mari de supraviețuire dacă sunt 
aruncate înapoi în mare.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Acvacultura are un mare potențial, dar trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea sa nu are 
efecte care dăunează mediului, în special dacă acestea ar putea periclita stocurile de pește 
din alte zone.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să vină în completarea obiectivelor 
altor măsuri legislative care vizează 
protejarea mediului marin și a diversității 
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formelor de viață pe care acesta le susține.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stabilirea măsurilor care să respecte și 
să fie conforme cu cele mai bune avize 
științifice disponibile;

Or. en

Justificare
O problemă fundamentală a PCP a fost stabilirea anuală a TAC și a cotelor care deseori au 
depășit cu mult recomandările științifice. Viitoarea politică trebuie să fie ghidată de știință, 
iar marja de intervenție a miniștrilor trebuie redusă considerabil.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Confirmă un principiu susținut de mult timp de Parlament.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera fc (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Ar trebui să se aplice standarde comune flotei de pescuit a UE, indiferent de locul în care 
pescuiesc navele acesteia.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- prin „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura maximă medie care poate 
fi extrasă dintr-un stoc de pește pe o 
perioadă nedeterminată, fără ca acest 
lucru să aibă efecte de durată asupra 
distribuției populației în funcție de vârstă 
și mărime care indică o stare bună a 
stocului;

Or. en

Justificare
Pescuitul excesiv a redus mult vârsta medie a peștilor în mare, precum și capacitatea
acestora de a se reproduce.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „abordare precaută a gestionării 
pescăriilor” se înțelege o abordare conform 
căreia absența unor informații științifice 
adecvate nu trebuie să justifice decizia de a 
amâna sau a nu lua măsuri de gestionare 
pentru conservarea speciilor vizate, a 
speciilor asociate sau dependente, precum 
și a speciilor care nu sunt vizate și a 
mediului acestora;

- prin „abordare precaută a gestionării 
pescăriilor” se înțelege o abordare conform 
căreia absența unor informații științifice 
adecvate nu trebuie să justifice decizia de a 
amâna sau a nu lua măsuri de gestionare 
pentru conservarea sau prevenirea 
deteriorării speciilor vizate, a speciilor 
asociate sau dependente, precum și a 
speciilor care nu sunt vizate și a mediului 
acestora; conform acestui principiu, 
sarcina probei, prin care trebuie să 
demonstreze că o activitate propusă nu va 
provoca astfel de daune, îi revine celui 
care propune respectiva activitate;

Or. en
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Justificare
Noul element propus provine din Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Există un precedent juridic 
referitor la sarcina probei, în Regulamentul nr. 345/1992 al Consiliului cu privire la setcile în 
derivă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Nu este suficient ca impactul pescuitului să fie doar „scăzut”; obligația operatorilor trebuie 
să fie aceea de a depune eforturi pentru reducerea la minimum a acestui impact.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „randament economic maxim” se 
înțelege punctul în care există cea mai 
mare diferență de valoare posibilă între 
veniturile totale și costurile totale aferente 



PE480.515v03-00 14/59 PA\892163RO.doc

RO

activității de pescuit, toți factorii de 
producție fiind evaluați la costurile de 
oportunitate.

Or. en

Justificare
Obiectivul ar trebui să fie depășirea MSY și atingerea unui stadiu în care mările au maximul 
de stocuri, iar producția durabilă de pește se află și ea la un nivel maxim. Când se ajunge la 
acest punct, preocupările de ordin social, economic și ecologic referitoare la pescuit pot fi 
abordate în cel mai eficient mod, iar pescarii vor avea profit maxim.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile pentru conservarea resurselor 
biologice marine pot include următoarele: 

Măsurile pentru conservarea și gestionarea 
sustenabilă a resurselor biologice marine 
pot include următoarele: 

Or. en

Justificare
Obiectivul nu este doar protejarea stocurilor de pește, ci și oferirea unor oportunități 
economice sustenabile flotei de pescuit.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) stabilirea de stimulente, inclusiv a 
unora de natură economică, destinate 
promovării unui pescuit mai selectiv sau cu 
impact redus sau încurajării respectării 
cerințelor normative;
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Or. en

Justificare
Stimulentele financiare din partea UE pot fi folosite pentru achiziționarea echipamentelor 
CCTV, pentru acordarea de asistență la culegerea datelor, pentru contribuția la 
achiziționarea uneltelor selective și în multe alte scopuri adecvate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) stabilirea de obiective și oferirea de 
stimulente pentru măsuri de îmbunătățire 
a mediului marin și a stării de sănătate a 
stocurilor de pești, inclusiv pentru 
eliminarea plaselor de pescuit 
abandonate, pentru curățarea deșeurilor 
marine și pentru promovarea refacerii 
fundului mării în zonele în care acesta ar 
putea fi deteriorat din cauza activităților 
de pescuit.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare
În unele cazuri, de exemplu, este posibil să fie necesară și interzicerea utilizării sonarelor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri care vizează reducerea 
capturilor accidentale; 

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Organismele regionale pot dori să introducă măsuri de reducere a deșeurilor cauzate de 
activitatea de pescuit, în special să elimine obiecte cum ar fi plasele de pescuit abandonate, 
care se pot dovedi dăunătoare stocurilor de pește și activităților de pescuit.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) măsuri de amenajare a teritoriului, 
cum ar fi instituirea unor zone închise, cu 
titlu temporar sau pe termen lung.

Or. en

Justificare
Uneori este necesară introducerea unor cerințe specifice pentru a proteja anumite zone 
geografice, cum ar fi zonele de depunere a icrelor.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(i) până în (2014) pentru toate stocurile de 
specii recoltate incluse deja în planurile 
de refacere sau de gestionare;
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(ii) până in (2015) pentru toate stocurile 
de specii recoltate din Marea Baltică;
(iii) până in (2015) pentru toate stocurile 
de specii recoltate din Atlanticul de 
Nord-Est;
(iv) până in (2015) pentru toate stocurile 
de specii recoltate din Marea Neagră;
(v) până in (2015) pentru toate stocurile 
de specii recoltate din Marea Mediterană.

Or. en

Justificare
Trebuie convenit un calendar clar pentru pregătirea planurilor multianuale. Datele și 
detaliile exacte pot fi supuse negocierilor în cadrul procesului legislativ, iar Comisiei ar 
trebui să i se solicite să prezinte o propunere specifică, care să poată înlocui prezentul text.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Planurile multianuale se bazează pe 
abordarea precaută a gestionării pescăriilor
și, în mod prioritar, pe obținerea 
producției maxime durabile pentru toate 
stocurile și țin cont de limitările datelor 
disponibile și ale metodelor de evaluare, 
precum și de toate sursele cuantificate de 
incertitudine într-un mod valabil din punct 
de vedere științific; de asemenea, 
planurile multianuale respectă în 
totalitate articolul 4 litera (b). 

Or. en

Justificare
Planurile multianuale trebuie stabilite în conformitate cu cele mai bune avize științifice 
disponibile (articolul 4 litera (b)) și cu obiectivul obținerii MSY.
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Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Planurile multianuale sunt revizuite 
(o dată la doi ani), consultându-se părțile 
interesate, pentru a se evalua progresele 
înregistrate în ceea ce privește atingerea 
obiectivelor; pot fi înaintate propuneri de 
modificare a planurilor, în cazul în care 
există dovezi științifice că acest lucru este 
oportun sau dacă există preocupări 
întemeiate referitoare la lipsa progreselor 
în ceea ce privește atingerea obiectivelor 
convenite.

Or. en

Justificare
Trebuie confirmate dispozițiile privind revizuirea planurilor multianuale. Frecvența exactă a 
acestor revizuiri poate fi stabilită prin negocieri în cadrul procesului legislativ.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia se asigură că obiectivele 
planurilor multianuale sunt îndeplinite în 
conformitate cu țintele și indicatorii 
menționați la articolul 11. Dacă consideră 
că acest lucru nu se întâmplă sau că 
măsurile necesare întârzie în mod 
nejustificat, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, prin care să introducă 
măsurile tehnice și de conservare 
necesare.

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează să asigure faptul că, în rarele cazuri în care un organism regional nu-
și demonstrează angajamentul pentru îndeplinirea obiectivelor planurilor multianuale, 
Comisia are competența de a acționa.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Planurile multianuale prevăd
elementele de bază pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor de pește, astfel 
încât să se ajungă la o rată a mortalității 
prin pescuit care să refacă și să mențină 
toate stocurile peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă cel 
târziu în 2015. 

Or. en
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Justificare
Amendamentul dorește să sublinieze faptul că planurile de gestionare pe termen lung 
reprezintă elementul central al Regulamentului și trebuie să aibă prioritate în raport cu 
adaptările politice pe termen scurt la TAC și la cote.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Nu se încheie niciun acord care să 
prevadă capturi totale admisibile și cote 
pentru orice specie, în orice an sau 
perioadă dintr-un an, care depășesc 
nivelul necesar atingerii acestui obiectiv.

Or. en

Justificare

Stocurile de pește au fost distruse din cauza gândirii pe termen scurt și a faptului că, în 
repetate rânduri, guvernele nu au respectat avizele științifice.  

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit care să refacă și să mențină 
stocurile peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă, 
planurile multianuale trebuie să prevadă

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit în conformitate cu alineatul (1), 
planurile multianuale prevăd măsuri de 
precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
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măsuri de precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

respective și stabilesc un termen care să 
corespundă cu cea mai apropiată dată 
posibilă din punct de vedere biologic, în 
care stocurile să ajungă la niveluri peste 
cele care pot să asigure producția maximă 
durabilă. 

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să clarifice procedura pentru cazurile în care se poate să nu fie 
posibilă atingerea MSY până în 2015.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) distribuția în funcție de vârstă 
mărime;

Or. en

Justificare
Vârsta medie a peștilor este esențială pentru stabilirea capacității lor de reproducere, în timp 
ce capturarea peștilor înainte ca aceștia să ajungă la dimensiunea maximă reduce 
randamentul economic.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) măsuri de refacere și menținere a 
funcționării lanțurilor trofice afectate de 
activitățile de pescuit;

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să consolideze cerințele privind conservarea din cadrul planurilor 
multianuale.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) măsuri de protejare a speciilor 
enumerate în anexa IV la Directiva 
92/43/CEE și în Directiva 2009/147/CE de 
impactul activităților de pescuit;

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să consolideze cerințele privind conservarea din cadrul planurilor 
multianuale.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera ic (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) o evaluare a impactului asupra 
mediului al activităților de pescuit, 
inclusiv toate consecințele asupra 
biodiversității și asupra mediului marin și, 
în cazul în care evaluarea evidențiază 
efecte negative, un plan pentru abordarea 
acestor efecte și reducerea la minimum a 
consecințelor respective;

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să consolideze cerințele privind conservarea din cadrul planurilor 
multianuale.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Dacă există o amenințare gravă, trebuie luate imediat măsuri.

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să clarifice ce se înțelege prin termenul „temporare”.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

Măsurile de urgență adoptate de către 
statul membru

(1) În cazul în care există dovezi ale unei 
amenințări grave și neprevăzute la adresa 
conservării resurselor acvatice vii sau la 
adresa ecosistemului marin, cauzate de 
activitățile de pescuit, în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția unui stat 
membru, și dacă orice întârziere 
nejustificată ar produce pagube greu de 
remediat, respectivul stat membru poate 
adopta măsuri de urgență cu o durată 
maximă de trei luni.
(2) Statele membre care intenționează să 
adopte măsuri de urgență notifică intenția 
lor Comisiei, celorlalte
state membre și consiliilor consultative 
regionale în cauză, trimițând un proiect 
de măsuri, alături de o expunere de 
motive, înainte de adoptarea acestora.
(3) Statele membre și consiliile 
consultative regionale în cauză pot 
prezenta în scris Comisiei observațiile lor 
în termen de cinci zile lucrătoare de la 
data notificării. Comisia confirmă, 
anulează sau modifică măsura în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data notificării.
(4) Decizia Comisiei este notificată 
statelor membre în cauză. Aceasta se 
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publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
(5) Statele membre în cauză pot să 
sesizeze Consiliul în legătură cu decizia 
Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data notificării deciziei.
(6) Consiliul, cu majoritate calificată, 
poate adopta o decizie diferită în termen 
de o lună de la data de primire a sesizării.

Or. en

Justificare
În timp ce articolul 13 alineatul (1) conferă competențe Comisiei, prezentul articol conferă 
statelor membre competențe pentru a lua măsuri în caz de urgență. Textul reia articolul 8 din 
fostul Regulament PCP.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să ducă la o reducere la minimum a 
capturilor de organisme marine și păsări 
acvatice nedorite;

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera da

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să contribuie la atingerea, până în 
2020, a unei bune stări ecologice, astfel 
cum prevede Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”.

Or. en

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Toate speciile de pești capturate în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de navele de pescuit ale 
Uniunii aflate în afara apelor Uniunii 
sunt aduse la bordul navelor de pescuit și 
înregistrate în totalitate, fără excepție.

Or. en

Justificare
Dacă se dorește adoptarea în viitor a unor politici și cote raționale, este esențial ca oamenii 
de știință să știe exact ce pești sunt capturați, inclusiv speciile care în prezent nu au valoare 
comercială. Astfel, peștii trebuie înregistrați, chiar dacă după aceea sunt aruncați înapoi în 
mare.
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Dacă toți peștii urmează a fi debarcați, nu este necesară referirea la limitele de captură, care 
devin irelevante.

Amendamentul 50

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
alineatul (1), se stabilesc, pe baza celor mai 
bune avize științifice disponibile, dar fără 
a depăși dimensiunile și mărimile stabilite 
de legislația în vigoare a Uniunii, 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare. Vânzarea capturilor din aceste 
stocuri de pește sub dimensiunea minimă 
de referință pentru conservare este permisă 
numai pentru prelucrarea autorizată în 
făină sau ulei de pește din specii 
comerciale de pește sau în hrană pentru 
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animale de companie.

Or. en

Justificare
Amendament necesar pentru stoparea vânzării ilegale și pe piața neagră a peștilor mici.
Este posibil să se exercite presiuni pentru modificarea normelor referitoare la dimensiune, 
astfel încât să se permită vânzarea către public a unor cantități mai mari de pește mic. Pentru 
a promova refacerea stocurilor de pește, trebuie să se reziste acestor presiuni.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul nerespectării cerințelor 
stabilite la alineatul (1) literele (a) – (c), 
statele membre suspendă alocarea 
posibilităților de pescuit către nava în 
cauză pentru o perioadă de până la trei 
ani.

Or. en

Justificare
Trebuie clarificat faptul că aruncarea înapoi în mare a speciilor comerciale de pește este 
inacceptabilă. Este posibil ca încălcarea dispozițiilor să fie greu de detectat, dar va avea ca 
urmare sancțiuni severe atunci când este demonstrată.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre adoptă măsuri de 
interzicere a vânzării pentru consumul 
uman a peștelui cu dimensiuni mai mici 
decât dimensiunea minimă de referință și 
prevăd sancțiuni eficiente, proporționale 
și cu efect disuasiv. 
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Or. en

Justificare
Statele membre sunt responsabile de aplicarea sancțiunilor penale.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Începând cu 1 ianuarie 2020, toate 
speciile de pește sunt debarcate, cu 
excepția cazului în care există prevederi 
specifice referitoare la debarcarea 
acestora într-un registru pe care Comisia 
îl publică și îl întreține în urma 
consultării cu părțile interesate.

Or. en

Justificare
Cerința de debarcare a tuturor speciilor comerciale trebuie, în cele din urmă, însoțită de o 
alta, care să solicite debarcarea tuturor peștilor, cu excepția cazului în care există șanse mari 
ca aceștia să supraviețuiască. Nu este nici acceptabilă nici sustenabilă aruncarea înapoi în 
mare a peștilor morți dacă aceștia pot fi utilizați.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
În timp ce stabilirea planurilor multianuale ar trebui să se facă pe baza codeciziei, alocarea 
ulterioară a drepturilor de pescuit trebuie realizată de Consiliu. Dar stabilirea TAC și a 
cotelor nu trebuie să depășească cerințele necesare atingerii producției maxime durabile în 
termenul prevăzut. 

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Astfel i se permite Consiliului să adapteze posibilitățile de pescuit atunci când există avize 
științifice actualizate care arată că limitele din planurile multianuale nu mai corespund 
obiectivului privind atingerea producției maxime durabile.
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Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Statele membre ar trebui să ia în calcul acordarea unui cuantum sporit din alocațiile de 
pescuit pescarilor care practică pescuitul la scară mică.

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare
Posibilitățile de pescuit sunt stabilite de Consiliu. Parlamentul și publicul trebuie să aibă 
ocazia de a evalua dacă acestea contribuie la obținerea producției maxime durabile.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Eforturile de conservare riscă să fie subminate în totalitate dacă nu se aplică și navelor care 
au drepturi istorice de a pescui în zona de 6 – 12 mile. Nu poate exista certitudinea că alte 
state membre vor fi de acord să impună restricțiile necesare navelor care le abordează
pavilionul, iar nerespectarea de anumite nave a cerințelor de conservare dă naștere unor 
resentimente puternice în rândul celor care respectă cerințele. În aceste cazuri, trebuie 
consolidată autoritatea statelor membre, pentru a depăși rolul propus la articolul 26.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre pot 
fi autorizate să adopte măsuri conforme cu 
respectivul cadru care să specifice măsurile 
tehnice aplicabile navelor care le 
arborează pavilionul, în ceea ce privește
stocurile din apele proprii pentru care le-au 

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

posibilități de pescuit. Statele membre 
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:

Or. en

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

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 25 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsurile de conservare 
și gestionare care urmează a fi adoptate de 
un stat membru riscă să afecteze navele de 
pescuit ale altor state membre, măsurile 
respective trebuie să fie adoptate numai 
după consultarea Comisiei, a statelor 

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

cauză și a consiliilor consultative 
competente cu privire la măsurile 
respective, însoțite de o expunere de 
motive care să demonstreze, de asemenea, 
că măsurile nu sunt discriminatorii.

Or. en

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

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Anterior alocării concesiunilor de 
pescuit transferabile, toate statele membre 
publică o declarație referitoare la politica 
lor în acest sens, care să menționeze 
scopul acesteia, să prezinte o schiță a 
modului în care se va realiza comerțul cu 
concesiuni de pescuit transferabile și să 
ofere detalii cu privire la normele și 
reglementările care se vor aplica. 
Declarația respectivă face referire la 
cerințele privind bunele practici pe care 
trebuie să le respecte titularii 
concesiunilor de pescuit transferabile.

Or. en

Justificare
Statele membre trebuie să-și explice politica pentru a promova aplicarea eficientă a acesteia 
și pentru a se asigura că funcționarea sa va putea fi evaluată ulterior. 
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Atunci când elaborează sistemul de 
concesiuni de pescuit transferabile pe 
care îl adoptă, statele membre pot ține 
seama de criterii sociale, economice și de 
mediu și pot:
(a) limita cuantumul de posibilități de 
pescuit care urmează a fi alocate fiecărui 
titular;
(b) limita numărul concesiunilor de 
pescuit transferabile care pot fi 
înregistrate pe numele unei singure nave;
(c) limita sau interzice transferul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
între anumite segmente ale flotei de 
pescuit;
(d) limita sau interzice transferul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
între anumite zone geografice, pentru a 
proteja comunitățile costiere;
(e) limita sau interzice concesionarea 
alocațiilor anuale de pescuit pentru a se 
asigura că titularii au un interes direct și 
pe termen lung în ceea ce privește zona de 
pescuit;
(f) limita măsura în care concesiunile de 
pescuit transferabile pot fi divizate și 
solicita navelor să dețină un număr 
minim pentru a li se permite să 
pescuiască;
(g) limita transferul concesiunilor de 
pescuit transferabile către părți care pot 
demonstra că au o legătură economică 
directă cu zona de pescuit;
(h) solicita dezmembrarea unei nave care, 
în urma vânzărilor, are mai puține 
concesiuni de pescuit transferabile decât 
un număr minim specificat;
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(i) rezerva o parte a posibilităților de 
pescuit pentru a le distribui noilor 
operatori.

Or. en

Justificare
Este important să se clarifice faptul că statele membre au posibilități foarte extinse de a 
modela politica astfel încât să le protejeze cel mai bine interesele. Adaptarea în ceea ce 
privește concesiunile de pescuit transferabile ar putea fi considerată cazul cel mai clar de 
„regionalizare”, permițându-le statelor membre să-și stabilească propriile priorități în 
materie de politică și să realizeze reducerea capacităților.

Amendamentul 64

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, prin care să 
refuze recunoașterea unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile stabilit 
de un stat membru, dacă consideră că 
sistemul respectiv nu poate contribui la 
realizarea reducerilor de capacități 
necesare pentru atingerea obiectivului 
stabilit la articolul 10 alineatul (1) și, în 
acest caz, Comisia poate aplica 
sancțiunile financiare menționate la 
articolul 50 alineatul (2), cu excepția
cazului în care au loc modificări 
satisfăcătoare.

Or. en

Justificare
Un sistem de concesiuni de pescuit transferabile poate fi elaborat astfel încât să protejeze 
multe interese în materie de pescuit și să încerce soluționarea multor provocări, dar un 
sistem de comercializare prea restrictiv poate împiedica realizarea de reduceri ale 
capacităților necesare pentru promovarea refacerii stocurilor pentru a ajunge la niveluri 
peste cele ale producției maxime durabile.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Concesiunile de pescuit transferabile 
rămân în proprietatea statului membru 
responsabil de alocarea lor. Un stat 
membru poate revoca concesiunile de 
pescuit transferabile ale unui titular dacă 
nu sunt îndeplinite obiectivele sau 
cerințele politicii sale de alocare și dacă 
titularul nu a respectat cerințele 
rezonabile de conformitate ale statului 
membru respectiv.

Or. en

Justificare
Concesiunile de pescuit transferabile nu reprezintă proprietăți, ci un drept de utilizare supus 
respectării cerințelor statului membru. 

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Comisia poate adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, prin care să 
autorizeze, inițial pe o perioadă limitată, 
cereri bine justificate din partea statelor 
membre sau a organismelor regionale 
privind aplicarea unor variații regionale 
specifice în ceea ce privește definirea 
celor 12 metri.

Or. en
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Justificare
Având în vedere diferențele mari care există între condițiile marine și între practicile 
naționale din Europa, este important să se asigure faptul că detaliile regulamentului pot fi 
interpretate în mod flexibil, atât timp cât se mențin obiectivele sale.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Mulți pescari care practică pescuitul la scară mică nu sunt membri ai organizațiilor de 
producători.

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot aloca 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
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titlu gratuit, pot solicita plata unei taxe 
sau pot aloca concesiunile respective prin 
licitație titularilor care respectă toate 
celelalte cerințe.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit transferabile menționate la 
articolul 28, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre sau 
stabilite în planurile de gestionare adoptate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1967/2006, în mod corect, echitabil și 
transparent, în special în ceea ce privește 
flota de pescuit la scară mică, atunci când 
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operează în cadrul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

Or. en

Justificare
Flota de pescuit la scară mică reprezintă cel mai mare angajator și deseori cauzează cel mai 
mic impact asupra mediului, dar dispune rareori de resurse sau de organizarea necesară 
pentru a-și susține cauza în vederea unei distribuiri a posibilităților care să reflecte rolul său.

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste posibilități de pescuit nu prevăd 
capturi de pește din nicio specie care să 
depășească, în orice an sau perioadă 
dintr-un an, nivelul necesar atingerii 
obiectivului stabilit la articolul 10 
alineatul (1).

Or. en

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

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 %
din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și
transparente pentru alocarea acestor 

(4) Statele membre pot rezerva până la 
10 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc obiective și criterii 
transparente pentru alocarea acestor 
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posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4). 

posibilități de pescuit rezervate. 

Or. en

Justificare
Statele membre pot dori să încurajeze anumite practici de pescuit, cum ar fi pescuitul cu 
impact redus, precum și să ofere posibilități suplimentare pentru practicile de pescuit la 
scară mică.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Extindere a aceluiași principiu, acordând o atenție deosebită navelor de pescuit la scară
mică.
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Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că registrul, 
precum și detaliile privind termenii și 
condițiile conform cărora au fost alocate 
concesiunile de pescuit transferabile și 
posibilitățile de pescuit sunt puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

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

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concesiunile de pescuit transferabile 
sunt transferate numai cu permisiunea 
statului membru în proprietatea căruia se 
află. Există o prezumție în favoarea 
transferului acestor concesiuni de pescuit, 
cu condiția ca statul membru în cauză să 
fie convins că acestea nu contravin 
obiectivelor politicii sale de alocare.

Or. en

Justificare
Valoarea unei concesiuni de pescuit transferabile va depinde în parte de buna gestionare a 
posibilităților de pescuit și în parte de capacitatea titularului de a o transfera în vederea unor 
câștiguri financiare. Prin urmare, ar trebui să existe o prezumție în favoarea acestor 
transferuri, dar este posibil ca statele membre să dorească să aibă dreptul de a interveni.
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Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

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

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează deschiderea și transparența.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și a activităților de acvacultură, 
gestionează aceste date, le fac publice și le 
pun la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie, conform 
cerințelor. Datele respective sunt culese 
cel puțin o dată la doi ani în cazul 
stocurilor ale căror niveluri sunt sub cele 
care pot asigura producția maximă 
durabilă. Datele permit, în mod concret, 
evaluarea:

Or. en
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Justificare
Ar trebui să se facă toate eforturile pentru a garanta că datele reflectă situația actuală. Ar 
trebui să existe o prezumție în favoarea disponibilității publice a datelor cu excepția cazurilor 
excepționale. Este nevoie de date pentru a stabili faptul că gestionarea acvaculturii nu se 
dovedește a fi în detrimentul mediului marin.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate, 

(a) stării actuale a resurselor biologice 
marine exploatate, 

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) nivelului actual de pescuit, incluzând 
capturile accidentale, a impactului pe care 
îl au activitățile de pescuit și de 
acvacultură asupra resurselor biologice 
marine și asupra ecosistemelor marine, 
precum și a atingerii unei bune stări 
ecologice, după cum prevede Directiva 
2008/56/CE, și

Or. en
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să condiționeze alocarea 
concesiunilor de pescuit transferabile de 
transmiterea în fiecare an de către titulari 
către statele membre a datelor economice 
și sociale solicitate.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor se desfășoară în cadrul stabilit de 
Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al 



PE480.515v03-00 50/59 PA\892163RO.doc

RO

multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date. 

Consiliului din 25 februarie 2008 privind 
instituirea unui cadru comunitar pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor din sectorul pescuitului și 
sprijinirea consultanței științifice cu 
privire la politica comună în domeniul 
pescuitului1, care este revizuit și/sau 
modificat sau, dacă este cazul, înlocuit cu 
un cadru de un standard cel puțin 
echivalent și care pune în aplicare 
dispozițiile prezentului articol. Începând 
cu 2014, colectarea, gestionarea și 
utilizarea datelor se face în temeiul unui 
nou program multianual, care intră sub 
incidența dispozițiilor prezentului articol 
și ale Regulamentului 2008/199/CE. Un 
asemenea program multianual include ținte 
privind gradul de precizie al datelor care 
trebuie colectate și nivelurile de agregare 
pentru colectarea, gestionarea și utilizarea 
acestor date.

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

1. JO L 60, 5.3.2008, p. 1. 

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica țintele 
referitoare la precizia datelor care urmează 
să fie colectate și pentru a defini nivelurile 
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de agregare pentru colectarea, gestionarea 
și utilizarea acestor date, pentru programul 
multianual menționat la alineatul (5). 

de agregare pentru colectarea, gestionarea 
și utilizarea acestor date, pentru programul 
multianual menționat la alineatul (5),
precum și pentru a asigura coordonarea 
între statele membre în ceea ce privește 
culegerea datelor și prezentarea acestora.

Or. en

Amendamentul 89

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 50, 
Comisia oprește ajutorul financiar dacă 
un stat membru nu furnizează datele 
științifice de culegerea cărora este 
responsabil și nu respectă solicitările 
rezonabile în acest sens.

Or. en

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

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 

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

conformitate cu obligațiile internaționale și 
obiectivele de politică și în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolele 2 și 3. 

Or. en

Justificare
UE trebuie să aibă o atitudine proactivă în ceea ce privește promovarea celor mai bune 
practici de gestionare a pescuitului în întreaga lume.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
prevăd ca navele de pescuit ale UE să 
poată opera în apele unei țări terțe numai 
dacă dețin o autorizație de pescuit emisă 
în conformitate cu o procedură convenită 
de ambele părți la acord.

Or. en

Justificare
Amendamentul dorește să garanteze că navele UE pot pescui numai dacă respectă termenii și 
condițiile acordului și nu pot încheia înțelegeri private care să impună condiții mai puțin 
stricte.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Autorizația de pescuit în temeiul unui 
acord pentru pescuit sustenabil nu se 
acordă navelor de pescuit care au operat 
sub pavilionul Uniunii în cursul celor 24 
de luni anterioare înaintării solicitării.
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Or. en

Justificare

Se spune că au existat multe cazuri în care navele din UE și-au schimbat pavilionul pentru a 
eluda normele impuse de acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. Pe cât posibil, 
această practică trebuie oprită.

Amendamentul93

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Respectarea principiilor democratice, 
a statului de drept și a drepturilor omului 
astfel cum sunt prevăzute în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului 
constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil, 
care includ dispoziții specifice referitoare 
la drepturile omului.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Începând cu 1 ianuarie 2015, navele 
de pescuit ale Uniunii nu desfășoară nicio 
activitate de pescuit în apele țărilor terțe 
decât dacă respectă condițiile unui acord 
pentru pescuit sustenabil.

Or. en

Justificare
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Este important ca UE să ofere un exemplu prin garantarea faptului că prezența sa în apele 
mondiale se bazează pe norme și este legitimă.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Demonstrarea calității și sustenabilității acvaculturii este esențială dacă dorim ca publicul să
aibă încredere și acest sector să aibă succes. Trebuie abordate probleme precum lanțul 
alimentar, folosirea antibioticelor și deversările.

Amendamentul 96

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) limitarea cantităților de hrană 
destinată acvaculturii obținută din 
activități de pescuit de pești sălbatici la 
niveluri care nu pun în pericol 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolul 10 sau sustenabilitatea 
practicilor de pescuit din alte părți ale 
lumii;

Or. en
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Justificare
Orientările trebuie să abordeze cea mai severă critică adusă acvaculturii, și anume faptul că
necesită pentru hrană o cantitate mai mare de pește decât cea oferită de produsul final, iar 
acest lucru nu contribuie la sustenabilitate. În mod special, orientările trebuie să asigure 
faptul că nevoile acvaculturii nu pun în pericol obținerea MSY în pescăriile tradiționale.

Amendamentul 97

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) garantarea faptului că activitățile de 
acvacultură sunt compatibile cu 
obiectivele Directivei 2008/56/CE;

Or. en

Justificare
Poluarea provenită de la fermele piscicole reprezintă o cauză majoră de îngrijorare și poate 
amenința ecosistemul marin și starea de sănătate a pescăriilor convenționale. Respectarea 
cerințelor Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” este esențială.

Amendamentul 98

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) prevenirea apariției unor modificări 
nefavorabile în ecosistemele conexe.

Or. en

Justificare
Deversările ca urmare a activității de acvacultură pot fi dăunătoare atât mediului marin, cât 
și celui de apă dulce și trebuie controlate.
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Demonstrarea calității și sustenabilității acvaculturii este esențială dacă dorim ca publicul să
aibă încredere și acest sector să aibă succes. Trebuie abordate probleme precum lanțul 
alimentar, folosirea antibioticelor și deversările.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Asistența financiară din partea Uniunii trebuie condiționată de respectarea obiectivelor 
regulamentului.
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Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Asistența financiară din partea Uniunii trebuie condiționată de respectarea normelor stabilite 
de prezentul regulament.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

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

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare
Prin definiție, „încălcările grave” sunt cu adevărat grave, iar dacă se garantează sancțiuni, 
acestea trebuie să aibă un efect disuasiv real.

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

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


