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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Documentul de lucru a conturat propunerea Comisiei și a conținut o analiză politică succintă. 
Prezentul aviz propune o serie de modificări menite să asigure faptul că EMFF contribuie la 
realizarea obiectivelor PCP și are ca rezultat o gestionare durabilă a pescuitului în Europa și în 
afara acesteia.

Principalele amendamente abordează o serie de chestiuni.

Anumite tipuri de finanțare sunt eliminate:
 depozitarea peștelui pescuit atunci când nu există piață, fiind preferabil ca pescuitul 

să se realizeze în perioade în care condițiile de piață garantează un preț bun,  în loc 
ca peștele să fie depozitat pe perioade îndelungate de timp;

 primele de asigurare pentru fermele de acvacultură, deoarece operatorii ar trebui să 
suporte aceste cheltuieli, nu contribuabilii;

 pentru asistența acordată în scopul gestionării „concesiunilor de pescuit 
transferabile”;

 promovarea și comercializarea peștelui pentru care piața este limitată sau nu există 
piață deloc.

În mai multe locuri s-au adăugat clarificări pentru a se asigura că sprijinul nu conduce la o 
creștere a capacității de pescuit.

Finanțarea este reorientată către sprijinirea colectării de date științifice și de altă natură și 
către o mai bună supraveghere a activităților de pescuit.

Secțiunea referitoare la acvacultură este modificată pentru a muta accentul de pe simpla 
promovare a acvaculturii, sector care poate cauza importante probleme de mediu în cazul unei 
gestionări deficitare, pe ecologizarea operațiunilor de acvacultură.

Pescuitul reprezintă, în esență, exploatarea unui bun public în scop privat, astfel că dreptul de 
a pescui este însoțit de anumite responsabilități, în special asigurarea faptului că pescuitul nu 
duce la epuizarea stocurilor de pește sau la degradarea mediului marin sau a comunităților 
costiere a căror supraviețuire depinde de aceste stocuri. Finanțarea ar trebui să fie orientată, de 
preferință, fie către colectarea de date care să permită o analizare a durabilității activităților de 
pescuit, fie către acordarea de sprijin celor care doresc să pescuiască într-un mod cât mai 
sustenabil din punct de vedere ecologic și social. S-au propus unele amendamente în acest 
sens, precum și promovarea unei abordări precaute și bazate pe ecosisteme a gestionării 
pescuitului.

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 3 – alineatul 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „capacitate de pescuit” înseamnă 
tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj 
brut) și puterea acesteia exprimată în kW 
(kilowați), astfel cum sunt definite la 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/861 al Consiliului, tipul 
uneltelor, astfel cum este definit în anexa 
XI la Regulamentul (UE) nr. 404/2011 al 
Comisiei și cantitatea de unelte folosite;
_____________
1JO L 274, 25.9.1986, p.1.

Or. en

Justificare

Ar fi util ca în regulament să existe o definiție clară a capacității de pescuit.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „regiuni marine” înseamnă zonele 
geografice enumerate în anexa I la 
Decizia 2004/585/CE a Consiliului și 
zonele stabilite de organizațiile regionale 
de gestionare a pescuitului; 

eliminat

Or. en

Justificare

Acest termen nu apare în propunere, prin urmare ar trebui eliminat.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă principiile enumerate la 
articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] 
de stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia și statele membre asigură 
coordonarea și complementaritatea între 
sprijinul acordat prin intermediul EMFF și 
al altor politici și instrumente financiare ale 
Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (UE) 
nr. [privind instituirea unui program pentru 
mediu și politici climatice (programul-
cadru LIFE)], și sprijinul acordat în cadrul 
acțiunii externe a Uniunii. Coordonarea 
dintre asistența oferită din EMFF și prin 
programul-cadru LIFE se realizează, în 
special, prin promovarea finanțării 
activităților care completează proiectele 
integrate finanțate în cadrul programului-
cadru LIFE, precum și prin promovarea 
utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor 
validate în cadrul programului-cadru LIFE.

Pe lângă principiile enumerate la 
articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] 
de stabilire a unor dispoziții comune], 
Comisia și statele membre asigură 
coordonarea și complementaritatea între 
sprijinul acordat prin intermediul EMFF și 
al altor politici și instrumente financiare ale 
Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (UE) 
nr. [privind instituirea unui program pentru 
mediu și politici climatice (programul-
cadru LIFE)], și sprijinul acordat în cadrul 
acțiunii externe a Uniunii. Coordonarea 
dintre asistența oferită din EMFF și prin 
programul-cadru LIFE se realizează, în 
special, prin promovarea finanțării 
activităților care completează proiectele 
integrate finanțate în cadrul programului-
cadru LIFE, precum și prin promovarea 
utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor 
validate în cadrul programului-cadru LIFE, 
în special în cadrul domeniului prioritar 
„biodiversitate”.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunile care determină creșterea 
capacității de pescuit a navei;

(a) operațiunile care determină creșterea 
capacității de pescuit a navei sau a 
capacității acesteia de a captura pește;

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investițiile în nave pentru care statul 
membru de pavilion nu a demonstrat 
existența unui echilibru între capacitatea 
flotei și posibilitățile de pescuit 
disponibile;  

Or. en

Justificare

Numeroase flote sunt mult prea mari în comparație cu stocurile de pește pe care doresc să le 
pescuiască, astfel încât subvențiile ar trebui acordate cu condiția de a nu exista o capacitate 
excedentară.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Suma de 4 535 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

(2) Suma maximă de 3 964 000 000 EUR
din resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a 
acvaculturii și a zonelor pescărești în 
temeiul titlului V capitolele I, II și III.

Or. en

Justificare

Ar trebui alocate mai multe resurse pentru activitățile de control și colectarea de date.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Suma de 477 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor de control și de executare 
menționate la articolul 78.

(3) Suma minimă de 690 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor de control și de executare 
menționate la articolul 78.

Or. en

Justificare

Ar trebui alocate mai multe resurse pentru activitățile de control și colectarea de date.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Suma de 358 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 
menționate la articolul 79.

(4) Suma minimă de 716 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă măsurilor privind colectarea de date 
menționate la articolul 79.

Or. en

Justificare

Ar trebui alocate mai multe resurse pentru activitățile de control și colectarea de date.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Suma de 45 000 000 EUR din 
resursele menționate la alineatul (1) se 
alocă ajutorului pentru depozitare 
menționat la articolul 72 pentru perioada 

eliminat
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2014-2018 inclusiv.

Or. en

Justificare

În loc să se folosească ajutorul public pentru depozitarea peștelui care nu poate fi 
comercializat imediat, ar trebui să se gestioneze mai bine planificarea activităților de pescuit 
(a se vedea articolul 70).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) după caz, coerența măsurilor 
adoptate în temeiul priorităților Uniunii 
pentru EMFF menționate la articolul 38 
alineatul (1) litera (d) din prezentul 
regulament și cadrele de acțiune 
prioritară pentru Natura 2000 de la 
articolul 8 alineatul (4) din Directiva 
92/43/CEE a Consiliului și atingerea unei 
stări ecologice bune în temeiul Directivei 
2008/56/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea în program a unei 
demonstrații de abordare pertinentă în 
favoarea inovării, a mediului, inclusiv în 
privința nevoilor zonelor Natura 2000, a 
atenuării schimbărilor climatice și adaptării 

(c) integrarea în program a unei 
demonstrații de abordare pertinentă în 
favoarea inovării, a conservării mediului
marin, inclusiv în privința nevoilor zonelor 
Natura 2000, a atenuării schimbărilor 
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la acestea; climatice și adaptării la acestea;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o evaluare a echilibrului dintre 
capacitatea de pescuit și oportunitățile de 
pescuit disponibile, astfel cum se prevede 
în [Regulamentul privind politica comună 
în domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) descrierea criteriilor de selecție pentru 
proiecte;

(f) descrierea criteriilor de selecție pentru 
proiecte, acordându-se prioritate 
proiectelor menite să reducă impactul 
ecologic al activităților de pescuit și de 
acvacultură;

Or. en

Justificare

În cadrul finanțării ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii amprentei ecologice a 
activităților de pescuit și de acvacultură.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) descrierea criteriilor de selecție pentru 
strategiile de dezvoltare locală prevăzute la
titlul V capitolul III;

(g) descrierea criteriilor de selecție pentru 
strategiile de dezvoltare locală prevăzute la
titlul V capitolul III, acordându-se 
prioritate proiectelor menite să reducă 
impactul ecologic al activităților de 
pescuit și de acvacultură;

Or. en

Justificare

În cadrul finanțării ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii amprentei ecologice a 
activităților de pescuit și de acvacultură.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului asupra ecosistemului.

- o evaluare a efectelor sectorului 
pescuitului asupra ecosistemului, pentru a 
permite comparații între tipurile de 
activități de pescuit și între segmentele de 
flotă.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia aprobă programul operațional 
printr-un act de punere în aplicare.

(2) Comisia aprobă programul operațional 
printr-un act de punere în aplicare atunci 
când este convinsă că cerințele de la 
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alineatul (1) au fost îndeplinite.

Or. en

Justificare

Programele ar trebui să fie aprobate numai dacă sunt corecte.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitățile menționate la alineatul (1) 
litera (b) pot include activități de colectare 
de date, studii, diseminarea de cunoștințe și 
bune practici.

(2) Activitățile menționate la alineatul (1) 
litera (b) pot include activități de colectare 
de date, proiecte de cercetare comune, 
studii, diseminarea de cunoștințe și bune 
practici.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (b) se acordă celor care practică 
pescuitul costier artizanal și care dețin o 
navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca 
navă activă și care au desfășurat activități 
de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de 
zile pe parcursul celor doi ani anteriori 
datei depunerii cererii. Licența de pescuit 
asociată cu nava de pescuit se retrage 
definitiv.

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (b) se acordă celor care practică 
pescuitul costier artizanal și care dețin o
navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca 
navă activă și care au desfășurat activități 
de pescuit pe mare timp de cel puțin 180 de 
zile pe parcursul celor doi ani anteriori 
datei depunerii cererii. Licența de pescuit 
asociată cu nava de pescuit se retrage
definitiv, iar nivelurile de referință pentru 
flota națională sunt reduse în consecință.

Or. en
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Justificare

În cazul în care licența este retrasă, capacitatea flotei trebuie și ea adaptată.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aceasta reprezintă o utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice. ENVI a votat deja ca 
statele membre să facă opționale concesiunile de pescuit transferabile.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) inițiative întreprinse de către statele 
membre pentru a coopera și implementa 
măsuri comune în vederea realizării 
obiectivelor și țintelor  convenite în cadrul 
planurilor multianuale stabilite în temeiul 
articolelor 9, 10 și 11 din [Regulamentul 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului];

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) participarea părților interesate la 
proiectarea și punerea în aplicare a 
planurilor multianuale stabilite în temeiul 
articolelor 9, 10 și 11 și a măsurilor de 
conservare în sensul articolelor 17 și 21 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului].

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) care reduc și, atunci când este posibil, 
elimină impactul fizic și biologic al 
pescuitului asupra ecosistemului sau asupra 
fundului mării.

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) proprietarilor de nave de pescuit ale 
Uniunii ale căror nave sunt înmatriculate 
ca nave active și care au desfășurat o 
activitate de pescuit timp de cel puțin 180
de zile pe mare pe parcursul celor doi ani 
anteriori datei depunerii cererii;

Or. en

Justificare

Subvențiile ar trebui limitate la navele care pescuiesc în medie cel puțin trei luni pe an, 
deoarece altfel impactul va fi foarte scăzut.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescarilor care dețin uneltele care 
urmează a fi înlocuite și care au lucrat la 
bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp 
de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor 
doi ani anteriori datei depunerii cererii;

(b) pescarilor care dețin uneltele care 
urmează a fi înlocuite și care au lucrat la 
bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp 
de cel puțin 180 de zile pe parcursul celor 
doi ani anteriori datei depunerii cererii;

Or. en

Justificare

Subvențiile ar trebui limitate la navele care pescuiesc în medie cel puțin trei luni pe an, 
deoarece altfel impactul va fi foarte scăzut.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului, inclusiv reducerea 
consumului de combustibil, a emisiilor de 
CO2 și a daunelor aduse habitatului 
marin și îmbunătățirea selectivității 
operațiunilor de pescuit cu scopul de a se 
realiza o utilizare mai sustenabilă a 
resurselor biologice marine, pe baza 
abordării precaute și bazate pe ecosisteme 
a gestionării pescuitului.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) instalarea de facilități în porturi 
pentru colectarea deșeurilor găsite pe
mare, de exemplu a uneltelor de pescuit 
pierdute sau deteriorate care au fost 
recuperate și a altor deșeuri marine;

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) participarea la alte acțiuni menite să 
mențină și să îmbunătățească serviciile 
furnizate de biodiversitate și de ecosisteme, 
acțiuni precum refacerea habitatelor marine 
și costiere specifice în vederea sprijinirii 
unor stocuri de pește sustenabile, conform 
unei abordări precaute și bazate pe 
ecosisteme a gestionării pescuitului.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calitatea produselor și utilizarea 
capturilor nedorite

Calitatea produselor

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Navelor nu ar trebui să li se acorde finanțare pentru depozitarea sau tratarea peștelui care 
nici nu ar fi trebuit capturat.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă exclusiv proprietarilor de nave de 
pescuit din Uniune ale căror nave au 
desfășurat o activitate de pescuit timp de 
cel puțin 180 de zile pe mare pe parcursul 
celor doi ani anteriori datei depunerii 
cererii.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operațiunile constau în 
investiții în echipamente sau infrastructură
prin care se asigură îndeplinirea 
cerințelor privind mediul, sănătatea umană 
sau animală, igiena sau bunăstarea 
animalelor, prevăzute de dreptul Uniunii, 
care intră în vigoare după 2014, se poate 
acorda sprijin până la data la care 
standardele devin obligatorii pentru 
întreprinderile în cauză.

(2) Se acordă sprijin numai în cazul în 
care operațiunile constau în investiții în 
echipamente sau infrastructură care au, în 
mod demonstrabil, un impact redus 
asupra mediului sau o performanță mai 
bună în ceea ce privește sănătatea umană 
sau animală, igiena sau bunăstarea 
animalelor în comparație cu cerințele
prevăzute de dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Criteriile pentru acordarea de sprijin ar trebui înăsprite.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat
Investițiile în acvacultura de larg și în 

scopuri nealimentare
(1) În vederea promovării formelor de 
acvacultură cu un potențial de creștere 

ridicat, EMFF poate sprijini investițiile în 
dezvoltarea acvaculturii de larg și a celei 

în scopuri nealimentare.
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 150, pentru a identifica tipurile 

de operațiuni și costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Aceasta reprezintă o utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru fermele de 
acvacultură;

(a) crearea de servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru fermele de 
acvacultură care contribuie la reducerea 
impactului ecologic al operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) furnizarea de servicii de consiliere de 
natură tehnică, științifică, juridică sau 
economică pentru ferme, care contribuie 
la reducerea impactului ecologic al 
operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) strategiile de marketing și de afaceri. eliminat

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și 
dobândirea de noi competențe profesionale 
în domeniul acvaculturii;

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, 
diseminarea cunoștințelor științifice și a 
practicilor inovatoare, precum și 
dobândirea de noi competențe profesionale 
în domeniul acvaculturii care contribuie la 
reducerea impactului ecologic al 
operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea unei contribuții la reducerea 
impactului ecologic al siturilor și 
infrastructurilor de acvacultură, EMFF 
poate sprijini:

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) identificarea și cartografierea celor mai 
potrivite zone pentru dezvoltarea 
acvaculturii cu un impact ecologic redus
și, după caz, luarea în considerare a 
proceselor de amenajare a spațiului 
maritim;
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Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea infrastructurilor zonelor 
de acvacultură, inclusiv prin consolidarea 
terenurilor, aprovizionarea cu energie sau 
gestionarea apei;

(b) îmbunătățirea infrastructurilor zonelor 
de acvacultură, inclusiv prin 
aprovizionarea cu energie sau gestionarea 
apei;

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile întreprinse și puse în aplicare
de autoritățile competente în temeiul
articolului 9 alineatul (1) din 
Directiva 2009/147/CE sau în temeiul 
articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 92/43/CE în vederea 
preîntâmpinării unor daune grave cauzate 
acvaculturii.

(c) acțiunile neletale întreprinse de 
autoritățile competente care vizează 
atenuarea conflictelor în privința speciilor 
sălbatice protejate în temeiul
Directivei 2009/147/CE sau al 
Directivei 92/43/CE în vederea 
preîntâmpinării unor daune grave cauzate 
acvaculturii.

Or. en

Justificare

Fondurile publice ar trebui utilizate numai pentru activități neletale.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 eliminat

Încurajarea noilor fermieri din domeniul 
acvaculturii

(1) În vederea încurajării 
antreprenoriatului în domeniul 
acvaculturii, EMFF poate sprijini 
înființarea de întreprinderi în domeniul 
acvaculturii de către fermieri noi în acest 
domeniu.
(2) Se acordă sprijin fermierilor își încep 
activitatea în domeniul acvaculturii, cu 
condiția ca aceștia:
(a) să dețină competențele profesionale 
corespunzătoare;
(b) să înființeze pentru prima dată o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică în domeniul acvaculturii în calitate 
de directori ai întreprinderii respective;
(c) să prezinte un plan de afaceri pentru 
dezvoltarea propriilor activități în 
domeniul acvaculturii.
(3) Pentru a dobândi competențele 
profesionale corespunzătoare, fermierii 
care își încep activitatea în domeniul 
acvaculturii pot beneficia de sprijin în 
temeiul articolului 49 alineatul (1) 
litera (a).

Or. en

Justificare

Aceasta reprezintă o utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se acordă sprijin numai beneficiarilor 
care se angajează să participe la EMAS 
timp de cel puțin 3 ani sau să îndeplinească 

(2) Se acordă sprijin numai beneficiarilor 
care se angajează să participe la EMAS 
timp de cel puțin 5 ani sau să îndeplinească 
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cerințele privind producția ecologică timp 
de cel puțin 5 ani.

cerințele privind producția ecologică timp 
de cel puțin 5 ani.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Asigurarea stocurilor din acvacultură

(1) În vederea salvgardării veniturilor 
producătorilor din domeniul acvaculturii, 
EMFF poate sprijini contribuția la o 
asigurare a stocurilor din acvacultură 
care să acopere pierderile generate de:
(a) dezastre naturale;
(b) fenomene climatice nefavorabile;
(c) schimbări bruște ale calității apei;
(d) boli în sectorul acvaculturii sau 
distrugerea instalațiilor de producție.
(2) Evenimentul climatic nefavorabil sau 
izbucnirea unei boli în domeniul 
acvaculturii se recunoaște formal ca atare 
de către statul membru în cauză.
După caz, statele membre pot stabili în 
prealabil criterii pe baza cărora se 
consideră acordată această recunoaștere 
formală.
(3) Se acordă sprijin doar pentru 
contractele de asigurare a stocurilor din 
acvacultură care acoperă pierderile 
economice menționate la alineatul (1) ce 
depășesc 30 % din producția medie 
anuală a fermierului în domeniul 
acvaculturii.

Or. en
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Justificare

Aceasta reprezintă o utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70 eliminat
Ajutor de depozitare

(1) EMFF poate sprijini compensațiile 
pentru organizațiile de producători și 
asociațiile de organizații de producători 
recunoscute care depozitează produsele 
obținute din pescuit enumerate în 
anexa II la [Regulamentul (UE) nr. 
privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul produselor obținute din pescuit și 
din acvacultură], cu condiția ca produsele 
să fie depozitate în conformitate cu 
articolele 35 și 36 din [Regulamentul 
(UE) nr. privind organizarea comună a 
piețelor în sectorul produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură]:
(a) cuantumul ajutorului pentru 
depozitare nu depășește suma costurilor 
tehnice și financiare ale acțiunilor 
necesare pentru stabilizarea și depozitarea 
produselor în cauză;
(b) cantitățile eligibile pentru ajutorul 
pentru depozitare nu depășesc 15 % din 
cantitățile anuale ale produselor în cauză 
scoase la vânzare de organizația de 
producători;
(c) asistența financiară anuală nu 
depășește următoarele procente din 
valoarea medie anuală a producției 
comercializate la prima vânzare a 
membrilor organizației de producători în 
perioada 2009-2011. În cazul în care 
membrii organizației de producători nu 
au comercializat nicio producție în 
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perioada 2009-2011, se ia în considerare 
valoarea medie anuală a producției 
comercializate în primii trei ani de 
producție ai membrilor respectivi:
– 1 % în 2014
– 0,8 % în 2015
– 0,6 % în 2016
– 0,4 % în 2017
– 0,2 % în 2018
(2) Până în 2019, se elimină treptat 
sprijinul menționat la alineatul (1).
(3) Sprijinul se acordă doar după ce 
produsele sunt eliberate pentru consum 
uman.
(4) Statele membre fixează suma 
costurilor tehnice și financiare aplicabile 
pe teritoriile lor, după cum urmează:
(a) costurile tehnice se calculează anual 
pe baza costurilor directe legate de 
acțiunile necesare pentru stabilizare și 
depozitare;
(b) costurile financiare se calculează 
anual pe baza ratei dobânzii stabilite 
anual în fiecare stat membru;
(c) costurile tehnice și financiare sunt 
făcute publice.
(5) Statele membre efectuează controale 
pentru a se asigura că produsele care 
beneficiază de ajutorul pentru depozitare 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
prezentul articol. În scopul acestor măsuri 
referitoare la inspecție, beneficiarii 
ajutorului pentru depozitare țin o 
contabilitate a stocurilor pentru fiecare 
categorie de produse care sunt depozitate 
și care urmează să fie reintroduse ulterior 
pe piață pentru consumul uman.

Or. en

Justificare

În loc să se folosească ajutoare publice pentru depozitarea peștelui care nu poate fi 
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comercializat imediat, ar trebui să se gestioneze mai bine planificarea activităților de pescuit.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru prelucrarea speciilor care nu 
prezintă interes comercial sau care 

eliminat
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prezintă un interes comercial limitat;

Or. en

Justificare

Nu este logic să se acorde subvenții pentru prelucrarea speciilor de pești care nu prezintă 
interes comercial.


