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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Organizarea și funcționarea piețelor produselor obținute din pescuit și din acvacultură are 
implicații directe și indirecte, atât în ceea ce privește sustenabilitatea resurselor halieutice și a 
ecosistemelor marine, cât și în ceea ce privește sănătatea publică și siguranța alimentară a 
populației.

Modificările propuse de raportor sunt menite să răspundă acestor două tipuri de probleme.

Aspecte legate de mediu

Raportorul consideră că aspectele economice, sociale și ecologice ale pescuitului sunt strâns 
legate și interdependente. Astfel, pentru a promova, după cum se dorește, o mai mare 
sustenabilitate ecologică a activității, este necesară adoptarea unei game extinse de măsuri, 
care să aibă în vedere și aspectele sociale și economice.

Prin urmare, trebuie valorificate pescuitul costier la scară mică și pescuitul artizanal și trebuie 
sprijiniți producătorii care aparțin acestor segmente ale flotei, ținându-se seama de faptul că 
integrarea acestora în organizarea comună a piețelor (OCP) este încă foarte redusă. Nu trebuie 
să uităm că aceste segmente sunt în mod normal asociate cu o exploatare mai sustenabilă a 
resurselor, fie datorită consumului mai redus de energie, fie datorită selectivității sporite a 
uneltelor de pescuit utilizate.

Raportorul consideră că, în general, OCP va trebui să-și intensifice contribuția, pentru a 
garanta randamentul sectorului, o mai bună comercializare a produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură și pentru a-și mări valoarea adăugată. Aceste chestiuni nu pot fi separate de o 
exploatare sustenabilă a resurselor, care să contribuie la stabilirea efortului de pescuit la 
niveluri compatibile cu capacitatea de autoreînnoire a stocurilor de pește. Această viziune nu 
este compatibilă cu eliminarea instrumentelor publice de reglementare a piețelor ci impune, 
mai degrabă, consolidarea ambițioasă și inteligentă a acestora.

Intervenția publică pe piețele produselor obținute din pescuit și din acvacultură este necesară 
și din punct de vedere ecologic. Printre altele, pentru că în prezent piața nu recompensează pe 
deplin toate implicațiile externe pozitive (de mediu și sociale) asociate cu metodele de 
producție mai sustenabile.

Raportorul propune niște mecanisme care, în opinia sa, pot contribui la depășirea a ceea ce el 
consideră a fi lacune și deficiențe în acest sens în propunerea Comisiei.

Eliminarea practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, debarcându-se toate capturile 
nedorite, constituie unul din obiectivele reformei PCP aflată în curs de desfășurare. Pentru 
atingerea efectivă a acestui obiectiv, este posibil să fie necesară acordarea unor compensații 
financiare minime producătorilor, care să le permită să facă față costurilor aferente 
manipulării, depozitării și debarcării tuturor capturilor nedorite.

Aspecte legate de sănătatea publică și siguranța alimentară

Evoluția piețelor produselor obținute din pescuit și din acvacultură a accentuat nevoia de 
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monitorizare și certificare stricte ale produselor care intră pe piața comunitară, pentru a 
garanta că acestea sunt obținute prin metode de producție sustenabile și, în cazul produselor 
importate, că respectă aceleași cerințe și norme de comercializare la care sunt supuși 
producătorii comunitari. Prin urmare, raportorul propune o clarificare în acest sens.

Raportorul propune, de asemenea, unele modificări care vizează apărarea intereselor 
consumatorilor, clarificând anumite concepte și oferindu-le astfel informații mai clare, 
complete și obiective.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Organizațiile de producători sunt 
principalii actori în materie de aplicare 
corespunzătoare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, precum și a 
organizării comune a piețelor. Prin urmare, 
este necesar să se consolideze obiectivele 
acestora, pentru a se asigura că membrii 
acestor organizații desfășoară activități de 
pescuit și de acvacultură sustenabile, 
pentru îmbunătățirea introducerii pe piață a 
produselor și pentru culegerea de 
informații economice privitoare la 
acvacultură. În cadrul procesului de 
îndeplinire a acestor obiective, 
organizațiile de producători trebuie să țină 
seama de diferitele condiții din sectorul 
pescuitului și acvaculturii prevalente în 
Uniune, în special de caracteristicile 
specifice ale pescuitului pe scară mică.

(7) Organizațiile de producători sunt 
principalii actori în materie de aplicare 
corespunzătoare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, precum și a 
organizării comune a piețelor. Prin urmare, 
este necesar să se consolideze obiectivele 
acestora, pentru a se asigura că membrii 
acestor organizații desfășoară activități de 
pescuit și de acvacultură sustenabile, 
pentru îmbunătățirea introducerii pe piață a 
produselor, pentru sporirea veniturilor 
producătorilor și pentru culegerea de 
informații economice și legate de mediu 
privitoare la acvacultură. În cadrul 
procesului de îndeplinire a acestor 
obiective, organizațiile de producători 
trebuie să țină seama de diferitele condiții 
din sectorul pescuitului și acvaculturii 
prevalente în Uniune, în special de 
caracteristicile specifice ale pescuitului pe 
scară mică, și mai ales de sustenabilitatea 
ecologică crescută a acestei activități, care 
justifică acordarea de sprijin și aplicarea 
discriminării pozitive în ceea ce privește 
acest segment al flotei în cadrul OCP.



PA\899778RO.doc 5/24 PE480.761v03-00

RO

Or. pt

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În anumite state membre se observă o 
mare fragilitate sau chiar inexistența 
organizațiilor de producători care 
desfășoară activități de pescuit costier la 
scară mică și de pescuit artizanal, 
activități preponderente în ansamblu.

Or. pt

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Trebuie să se țină seama de faptul că, 
în prezent, piața nu recompensează pe 
deplin efectele externe pozitive, de mediu 
și sociale, asociate cu pescuitul costier la 
scară mică și cu pescuitul artizanal.

Or. pt

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Debarcarea tuturor capturilor 
nedorite, și, prin urmare, eliminarea 
practicii de aruncare înapoi în mare a 
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capturilor constituie unul din obiectivele 
reformei PCP aflată în curs de 
desfășurare. Pentru atingerea efectivă a 
acestui obiectiv, este posibil să fie 
necesară acordarea unei compensații 
financiare minime producătorilor, care să 
le permită să facă față costurilor aferente 
manipulării, depozitării și debarcării 
tuturor capturilor nedorite.

Or. pt

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În prezent, în anumite state membre 
se înregistrează dezechilibre semnificative 
în ceea ce privește repartizarea valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de valori al 
sectorului, persistând problema prețurilor 
mici ale peștelui la prima vânzare, care ar 
putea constitui un element suplimentar de 
presiune asupra resurselor, stimulând 
pescuitul excesiv. În vederea creșterii 
prețului peștelui la prima vânzare, astfel 
încât să aibă de profitat producătorii și să 
se promoveze o repartizare corectă și 
adecvată a valorii adăugate de-a lungul 
lanțului de valori al sectorului, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea să 
adopte măsuri de intervenție în lanțul de 
valori, cum ar fi stabilirea unor marje 
maxime pentru fiecare agent din lanț.

Or. pt
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizarea comună a pieței are ca 
obiective generale garantarea stabilității 
piețelor produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură și a unor venituri corecte 
pentru producători, într-un cadru de 
sustenabilitate și de bună conservare a 
resurselor halieutice și a ecosistemelor.

Or. pt

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

La înființarea organizațiilor de 
producători din domeniul pescuitului 
trebuie să se țină seama de situația 
specifică a producătorilor care desfășoară 
activități de pescuit costier la scară mică 
și de pescuit artizanal, aceștia trebuind să 
beneficieze de o discriminare pozitivă în 
ceea ce privește accesul la ajutoare pentru 
înființarea organizațiilor de producători.

Or. pt

Justificare

Acest segment, care este asociat în mod normal cu o mai mare sustenabilitate în ceea ce 
privește exploatarea resurselor halieutice, s-a confruntat cu dificultăți semnificative în 
încercarea de înființare a organizațiilor de producători, fapt care îngreunează integrarea sa 
completă în OCP. 
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția la aprovizionarea cu 
produse alimentare și la angajarea forței 
de muncă în zonele de coastă și rurale;

Or. pt

Justificare
Nu există motive pentru care obiectivul de a contribui la aprovizionarea cu produse 
alimentare și la angajarea forței de muncă să fie prevăzut în cazul organizațiilor de 
producători din domeniul acvaculturii și nu în cazul celor din domeniul pescuitului. Se 
propune, prin urmare, rectificarea corespunzătoare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) gestionarea capturilor nedorite de 
stocuri comerciale;

(b) gestionarea capturilor nedorite de 
resurse marine vii, în vederea unei 
reduceri globale a acestor capturi nedorite 
și a debarcării lor;

Or. pt

Justificare
Se propune ca obiectivul de reducere a capturilor nedorite să se extindă pentru a acoperi 
ansamblul resurselor vii, și nu doar stocurile comerciale exploatate. În plus, având în vedere 
rolul important pe care îl au, organizațiile de producători vor trebui implicate în efortul 
pentru reducerea globală treptată a nivelurilor capturilor nedorite, eforturile lor trebuind să 
fie sprijinite în mod corespunzător.



PA\899778RO.doc 9/24 PE480.761v03-00

RO

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) contribuția la îmbunătățirea 
cunoștințelor privind starea de conservare 
a ecosistemelor marine și a resurselor 
halieutice.

Or. pt

Justificare
Datorită cunoștințelor de ordin practic pe care le au, precum și datorită sensibilității în ceea 
ce privește evoluția stării stocurilor de pește, organizațiile de producători vor putea 
contribui, dacă sunt stimulate și sprijinite în mod corespunzător, la îmbunătățirea 
cunoștințelor privind starea de conservare a ecosistemelor marine, eliminând marile lacune 
existente în prezent în acest sens și, astfel, contribuind la gestionarea bazată pe cunoaștere.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- distribuirea gratuită a produselor 
debarcate în scopuri caritabile sau 
filantropice;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera fa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) furnizarea voluntară de informații 
privind starea de conservare a 
ecosistemelor marine și a resurselor 
halieutice către autoritățile naționale 
competente, cu frecvența și prin 
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mijloacele considerate adecvate;

Or. pt

Justificare
Datorită cunoștințelor de ordin practic pe care le au, precum și datorită sensibilității în ceea 
ce privește evoluția stării stocurilor de pește, organizațiile de producători vor putea 
contribui, dacă sunt stimulate și sprijinite în mod corespunzător, la îmbunătățirea 
cunoștințelor privind starea de conservare a ecosistemelor marine, eliminând marile lacune 
existente în prezent în acest sens și, astfel, contribuind la gestionarea bazată pe cunoaștere.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera fb (nouă)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) acordarea unor compensații 
financiare minime care să permită 
achitarea costurilor aferente debarcării 
tuturor capturilor nedorite care nu dispun 
de un debușeu comercial care să poată 
acoperi costurile respective;

Or. pt

Justificare
Punerea eficientă în aplicare a unei politici de debarcare în totalitate a capturilor nedorite 
impune garantarea unei compensații pentru costurile aferente acestei debarcări, în cazurile 
în care capturile nu dispun de debușeu comercial.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) acordarea unor compensații 
financiare minime care să permită 
achitarea costurilor aferente perioadelor 
de repaus biologic în anumite faze critice 
ale ciclului de viață al speciilor, ca mijloc 
de conservare a resurselor piscicole, astfel 
încât să se permită o evoluție a stocurilor 
compatibilă cu menținerea activității de 
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pescuit în afara perioadei de repaus.

Or. pt

Justificare
Repausul biologic constituie un mijloc de conservare a resurselor piscicole cu eficacitate 
demonstrată, precum și un instrument esențial pentru gestionarea sustenabilă a activității de 
pescuit. Totuși, este necesar și corect ca perioada de inactivitate a pescarilor să fie 
compensată la un nivel minim.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile provenite din introducerea pe 
piață a capturilor nedorite trebuie să 
revină în cea mai mare parte autorităților 
naționale și trebuie utilizate pentru 
culegerea și gestionarea datelor biologice 
care să contribuie la îmbunătățirea 
cunoștințelor privind starea resurselor 
halieutice; producătorii pot beneficia de 
compensații pentru costurile aferente 
manipulării, depozitării și debarcării 
capturilor respective, acordându-li-se un 
procent minim din valoarea de piață a 
acestora.

Or. pt

Justificare
Punerea eficientă în aplicare a unei politici de debarcare în totalitate a capturilor nedorite 
impune garantarea unei compensații pentru costurile aferente acestei debarcări; trebuie, 
totuși, garantat faptul că această compensație nu constituie un stimulent pentru practici 
nesustenabile.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea desfășurării de către (a) promovarea desfășurării de către 
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membrii lor a unor activități de acvacultură 
sustenabile, prin oferirea de posibilități de 
dezvoltare;

membrii lor a unor activități de acvacultură
viabile și sustenabile din punct de vedere 
ecologic, prin oferirea de posibilități de 
dezvoltare;

Or. pt

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuirea la oferta de hrană și la 
angajarea forței de muncă în zonele de 
coastă și rurale;

(b) contribuirea la oferta de hrană, 
respectând standarde înalte de calitate și 
siguranță alimentară, și la angajarea forței 
de muncă în zonele de coastă și rurale;

Or. pt

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) promovarea îmbunătățirii continue a 
performanțelor de mediu ale activităților 
de acvacultură, reducând și minimizând 
efectele negative de-a lungul întregului 
lanț de producție.

Or. pt
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) colectarea de informații privind 
produsele comercializate, inclusiv 
informații economice privind primele 
vânzări și previziunile de producție.

(e) colectarea de informații referitoare la 
mediu și privind produsele comercializate, 
inclusiv informații economice privind 
primele vânzări și previziunile de 
producție.

Or. pt

Justificare

Noua propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului de stabilire a măsurilor financiare 
comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în 
domeniul dreptului mării prevede posibilitatea culegerii, gestionării și utilizării unor date de 
bază referitoare la mediu, pe lângă datele socioeconomice, în sectorul acvaculturii. Prin 
urmare, prezenta literă trebuie modificată în consecință.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie suficient de active economic pe 
teritoriul lor sau pe o parte din acest 
teritoriu, în special în ceea ce privește 
numărul de membri și volumul producției 
comercializabile;

(a) să fie suficient de active pe teritoriul lor 
sau pe o parte din acest teritoriu, în special 
în ceea ce privește numărul de membri sau
volumul producției comercializabile;

Or. pt

Justificare

Având în vedere diversitatea situațiilor din statele membre, trebuie menținută posibilitatea de 
a opta pentru criteriul care are cea mai mare relevanță pentru fiecare stat membru. Trebuie 
acordată o atenție deosebită necesității de a asigura reprezentarea pescuitului la scară mică.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea Comisiei Informarea Comisiei și publicarea listei 
organizațiilor de producători

Or. pt

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La începutul fiecărui an, Comisia face 
publică lista organizațiilor de producători 
recunoscute pe parcursul anului anterior, 
precum și a celor cărora li s-a retras 
recunoașterea în această perioadă.

Or. pt

Justificare
Având în vedere importanța organizațiilor de producători, aceste informații trebuie făcute 
publice, așa cum prevede Regulamentul privind OCP în vigoare (Regulamentul (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie să fie abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
50, în următoarele scopuri:

eliminat

(a) modificarea sau completarea 
condițiilor de recunoaștere prevăzute la 
articolele 17 și 18. Aceste norme pot să se 
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refere la funcționarea internă a 
organizației de producători sau a 
organizațiilor interprofesionale, la 
regulile de asociere ale acestora, la 
dispozițiile financiare și bugetare, la 
obligațiile membrilor lor și la executarea 
aplicării normelor acestora, inclusiv a 
sancțiunilor;
(b) stabilirea de norme privind frecvența, 
conținutul și metodele practice ale 
controalelor care urmează să fie efectuate 
de către statele membre în conformitate 
cu articolele 20 și 21.

Or. pt

Justificare
Modificarea condițiilor de recunoaștere stabilite la articolele 17 și 18 justifică aplicarea 
codeciziei.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizația de producători să fie 
considerată reprezentativă pentru producția 
și comercializarea dintr-un stat membru și 
să trimită o cerere către autoritățile 
naționale competente;

(a) organizația de producători să fie 
considerată reprezentativă pentru producția 
dintr-un stat membru și să trimită o cerere 
către autoritățile naționale competente;

Or. pt

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) normele care urmează să fie extinse se 
referă la oricare dintre măsurile aplicabile 
organizațiilor de producători prevăzute la 

(b) normele care urmează să fie extinse se 
referă la oricare dintre măsurile aplicabile 
organizațiilor de producători prevăzute la 
articolul 8 literele (a), (b), (c), (d), (e) (fb) 
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articolul 8 literele (a), (b), (c), (d) și (e). și (fc).

Or. pt

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1) litera (a), o 
organizație de producători din domeniul 
pescuitului este considerată reprezentativă 
atunci când este responsabilă pentru cel 
puțin 65 % din cantitățile din produsul 
relevant comercializate în anul precedent, 
în zona în care se propune extinderea 
normelor.

(2) În sensul alineatului (1) litera (a), o 
organizație de producători din domeniul 
pescuitului este considerată reprezentativă 
atunci când cuprinde cel puțin 65 % din 
totalul producătorilor și este responsabilă 
pentru cel puțin 65 % din cantitățile din 
produsul relevant debarcate în anul 
precedent, în zona în care se propune 
extinderea normelor.

Or. pt

Justificare

Această adăugare este necesară pentru a evita situațiile care pot prejudicia producătorii care 
desfășoară activități de pescuit costier la scară mică și de pescuit artizanal, care, fiind de 
departe majoritari, pot fi responsabili pentru o cantitate de pește debarcată relativ mai mică 
în comparație cu alte segmente ale flotei, care pot coexista în aceeași zonă. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare organizație de producători
prezintă un plan de producție și de 
comercializare autorităților naționale 
competente din statul în care este 
înregistrată, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la articolul 3.

(1) Fiecare organizație de producători 
prezintă un plan de producție și de 
comercializare autorităților naționale 
competente din statul în care este 
înregistrată, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la articolul 3. 
Planurile pot prevedea existența unor 
perioade de repaus biologic, în 
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conformitate cu prevederile articolului 8 
litera (h).

Or. pt

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
50, în vederea stabilirii de norme privind 
conținutul planului de producție și de 
comercializare la care se face referire în 
articolul 32 alineatul (1).

eliminat

Or. pt

Justificare

Subiectul justifică aplicarea codeciziei.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile de producători pot finanța
depozitarea produselor obținute din pescuit 
enumerate în anexa II la prezentul 
regulament, cu condiția ca respectivele 
produse:

Organizațiilor de producători li se poate 
acorda un ajutor pentru depozitarea 
privată, în vederea depozitării produselor 
obținute din pescuit enumerate în anexa II 
la prezentul regulament, cu condiția ca 
respectivele produse:

Or. pt
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare organizație de producători poate 
înființa un fond colectiv, care se utilizează 
doar pentru a finanța următoarele măsuri:

Fiecare organizație de producători poate 
înființa un fond colectiv, care se utilizează 
pentru a finanța următoarele măsuri:

Or. pt

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsurile prevăzute la articolul 8 
literele (h) și (i). 

Or. pt

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 38 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pot fi acordate ajutoare specifice 
organizațiilor de producători, care 
redirecționează ajutoarele respective către 
fondul colectiv, în vederea finanțării 
acestor măsuri.

Or. pt
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Secțiunea VIa (nouă) – articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA VIa
OPȚIUNEA STATELOR MEMBRE 
PRIVIND GESTIONAREA
Articolul 38a
Opțiunea statelor membre privind 
gestionarea
Ținând cont de realitatea lor specifică și 
de nivelul relativ de dezvoltare al 
organizațiilor de producători de pe 
teritoriul lor, statele membre pot opta 
pentru delegarea competențelor de 
gestiune către organizațiile de producători 
sau pentru păstrarea competenței de luare 
a deciziilor esențiale la nivelul 
administrației fiecărui stat membru, în 
special atunci când acest lucru este 
necesar pentru a asigura viabilitatea 
segmentului pescuitului costier la scară 
mică și al pescuitului artizanal.

Or. pt

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) gradul minim de prospețime al 
peștelui neprocesat;

Or. pt
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) normele specifice de comercializare 
pentru produsele provenite din capturi 
nedorite care fie au o dimensiune 
inferioară dimensiunii minime, fie 
depășesc cota disponibilă, în conformitate 
cu articolul 8. 

Or. pt

Justificare
Gradul de prospețime al peștelui trebuie să reprezinte, de asemenea, în mod expres, o normă 
de comercializare, având în vedere faptul că menționarea gradului de prospețime constituie o 
formă de valorizare a peștelui și o garanție a calității sale pentru consumatori.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea creșterii prețului peștelui 
la prima vânzare, în beneficiul 
producătorilor și pentru promovarea unei 
repartizări corecte și adecvate a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de valori al 
sectorului, și de fiecare dată când se 
înregistrează probleme grave în ceea ce 
privește veniturile producătorilor și 
dezechilibre de-a lungul lanțului de 
valori, statele membre pot adopta forme 
de intervenție în lanțul de valori, cum ar fi 
stabilirea unor marje maxime de 
intermediere pentru fiecare agent din 
lanț.

Or. pt
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Justificare

În caz de denaturări grave în ceea ce privește repartizarea valorii adăugate de-a lungul 
lanțului de valori al sectorului, stabilirea unei marje maxime de intermediere poate contribui 
în mod decisiv la promovarea unei evaluări corecte a prețurilor plătite producătorilor, 
controlând în același timp prețurile plătite de consumatorul final și reducându-se marjele de 
intermediere.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Produsele pentru care s-au stabilit 
norme de comercializare pot fi 
comercializate în vederea consumului 
uman în cadrul Uniunii doar în 
conformitate cu aceste standarde. 

(1) Produsele pentru care s-au stabilit 
norme de comercializare pot fi 
comercializate în vederea consumului 
uman în cadrul Uniunii doar în 
conformitate cu aceste standarde. Prezenta 
dispoziție se aplică, de asemenea, tuturor 
produselor importate obținute din pescuit 
și din acvacultură.

Or. pt

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
50, în vederea definirii standardelor 
comune de comercializare menționate la 
articolul 39 alineatul (1) în ceea ce privește 
calitatea, dimensiunea sau greutatea, 
ambalajul, prezentarea și etichetarea și, 
dacă experiența dobândită în materie de 
aplicare a standardelor impune acest lucru, 
în vederea modificării acestora, asigurând 
definirea standardelor într-o manieră 
echitabilă și transparentă;

Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
50, în vederea completării sau detalierii
standardelor comune de comercializare 
menționate la articolul 39 alineatul (1) în 
ceea ce privește calitatea, dimensiunea sau 
greutatea, ambalajul, prezentarea și 
etichetarea, dacă experiența dobândită în 
materie de aplicare a standardelor impune 
acest lucru;
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Or. pt

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă produsul este proaspăt sau dacă a 
fost decongelat;

(e) dacă produsul este proaspăt, refrigerat 
sau congelat;

Or. pt

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul alineatului 1 litera (e) și al 
articolului 39 alineatul (2) litera (b), un 
produs este considerat proaspăt dacă a 
fost capturat cu mai puțin de 24 de ore 
înainte.

Or. pt

Justificare

Amendamentul propus vizează apărarea intereselor consumatorilor, clarificând anumite 
concepte și oferindu-le astfel informații mai clare, complete și obiective. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) informații privind portul de 
debarcare a produsului.

Or. pt
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Justificare
Aceste informații pot fi relevante pentru definirea opțiunilor și alegerilor consumatorului, din 
motive economice, sociale și legate de mediu.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) completării sau modificării cerințelor 
privind informațiile obligatorii menționate 
la articolul 42 alineatul (1), articolul 42 
alineatul (2), articolul 43 și articolul 44, 
asigurându-se totodată furnizarea 
informațiilor obligatorii într-o manieră 
exactă și transparentă.

(a) completării sau detalierii cerințelor 
privind informațiile obligatorii menționate 
la articolul 42 alineatul (1), articolul 42 
alineatul (2), articolul 43 și articolul 44, 
asigurându-se totodată furnizarea 
informațiilor obligatorii într-o manieră 
exactă și transparentă.

Or. pt

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirii de criterii minime privind 
informațiile furnizate în mod voluntar de 
către operatorii menționați la articolul 45 
alineatul (1), asigurând exactitatea, 
transparența și caracterul nediscriminatoriu 
al condițiilor privind furnizarea de 
informații în mod voluntar.

(b) detalierii criteriilor minime privind 
informațiile furnizate în mod voluntar de 
către operatori, menționate la articolul 45 
alineatul (1), asigurând exactitatea, 
transparența și caracterul nediscriminatoriu
al condițiilor privind furnizarea de 
informații în mod voluntar.

Or. pt
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desfășoară anchete periodice privind 
prețurile de-a lungul lanțului de 
aprovizionare pentru produse obținute din 
pescuit și din acvacultură din Uniune și
efectuează analize cu privire la tendințele 
pieței;

(b) desfășoară anchete periodice privind 
prețurile de-a lungul lanțului de 
aprovizionare pentru produse obținute din 
pescuit și din acvacultură din Uniune,
efectuează analize cu privire la tendințele 
pieței și face publice rezultatele acestor 
anchete și analize;

Or. pt


