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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei care stabilește condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de 
adâncime în Atlanticul de Nord-Est și dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale 
din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 
(2012/0179(COD)) are potențialul de a preveni efecte negative însemnate asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile și de a reface stocurile de pești de adâncime. 

Zonele de mare adâncime sunt caracterizate de o mare biodiversitate și de prezența unor 
specii și habitate unice și excepționale. Conform unor rapoarte recente ale Institutului francez 
de cercetare marină (IFREMER), până la 144 de specii sunt capturate în traule de adâncime.
 Multe dintre speciile de adâncime se maturizează lent, sunt longevive, au o fecunditate 
scăzută și se reproduc târziu. Se cunosc foarte puține despre biologia și caracteristicile ciclului 
biologic al majorității speciilor capturate de navele de pescuit de adâncime ale UE în apele 
Uniunii și în zona Atlanticului de Nord-Est, însă este știut faptul că cele mai multe dintre 
acestea sunt vulnerabile la efectele pescuitului. Capturarea majorității acestor specii este în 
continuare nereglementată de regulamentele existente ale UE. 

Majoritatea speciilor de adâncime sunt capturate cu ajutorul traulelor de fund, printr-o metodă 
care cauzează daune grave ecosistemelor bentonice, întrucât implică târârea unor table de oțel, 
cabluri grele și năvoade pe fundul mării.  Conform Consiliului Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES), deși toate uneltele care vin în contact cu fundul mării pot 
afecta ecosistemele bentonice, „impactul traulelor de fund cauzează mult mai multe daune 
decât uneltele de pescuit fixe”1. Conform, printre altele, cercetărilor efectuate în cadrul 

Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)23, utilizarea traulelor de 
fund este considerată cea mai mare amenințare la adresa coralilor de adâncime și a 
ecosistemelor de bureți. 

Propunerea Comisiei privind pescuitul în Atlanticul de Nord-Est - condiții specifice privind 
pescuitul stocurilor de specii de adâncime, dispoziții referitoare la pescuitul în apele 
internaționale (2012/0179 (COD)) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 – are 
potențialul de a preveni alte efecte negative asupra ecosistemelor marine vulnerabile și să 
refacă stocurile de pești de adâncime. 

Prezentul aviz sprijină cu fermitate eliminarea treptată a utilizării uneltelor de pescuit de fund 
distrugătoare, făcând trimitere la o serie de acorduri internaționale, îndeosebi la rezoluțiile 
Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) 
și 66/68 (2011) referitoare la gestionarea pescuitului de adâncime în zonele nereglementate 

                                               
1 Solicitarea Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC) în vederea evaluării utilizării și calității 
datelor privind sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, recomandările ICES 2007, volumul 9, 
pagina 30.
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts. Cold-water coral reefs. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter & J.M. 
Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity, UNEP -WCMC Biodiversity Series No. 32, 
UNEP -WCMC, Cambridge, UK. 2010.
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ale mării libere1, acordând o perioadă de un an pescarilor pentru a utiliza alte unelte sau 
echipamente de pescuit.

În cazul navelor UE care operează în zonele nereglementate ale mării libere, este important să 
se țină seama de faptul că Regulamentul 734/2008 al Consiliului a incorporat în dreptul UE 
Rezoluția 61/105 a Adunării generale a ONU cu scopul de a îmbunătăți condițiile de acces la 
pescuitul de adâncime pentru navele UE care își desfășoară activitatea în zonele respective ale 
mării libere nereglementate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau de 
acordurile multilaterale în domeniul pescuitului. Prezentul aviz actualizează condițiile de 
acces la stocurile de adâncime ale navelor UE care își desfășoară activitatea în apele Uniunii 
și în marea liberă a Atlanticului de Nord-Est prin încorporarea rezoluțiilor existente ale 
Adunării generale a ONU menționate mai sus. Avizul stabilește criteriile, în conformitate cu 
standardele internaționale, pentru realizarea unor evaluări de impact al pescuitului de 
adâncime, identificând ecosistemele marine vulnerabile și efectele negative însemnate 
convenite în conformitate cu recomandările FAO (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), adoptate ulterior de Comisia pentru pescuit a ONU și sprijinite de 
Adunarea generală a ONU și introduse în Rezoluțiile 64/72 și 66/88 ale Adunării generale a 
ONU2.

Acest lucru este extrem de important pentru mediu, având în vedere vulnerabilitatea stocurilor 
de pești de adâncime și fragilitatea habitatelor bentonice afectate de pescuitul de adâncime din 
regiune. Solicitarea unor evaluări prealabile privind impactul pescuitului de adâncime ar 
aduce, printre altele, o contribuție esențială la obținerea unei stări ecologice bune în 
conformitate cu Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și cu obiectivele UE în 
materie de biodiversitate în domeniul pescuitului. 

În sfârșit, avizul include o serie de amendamente suplimentare care armonizează propunerea 
Comisiei cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, care prevede la articolul 11 din TFUE că 
cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.

AMENDAMENTE

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

                                               
1 Orientările internaționale privind gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă, Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, Roma, 2008.
2 Orientările internaționale pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă. Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, Roma, 2008.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
special articolul 43 alineatul (2) și articolul 
191,

Or. en

Justificare

În ceea ce privește revizuirea regimului de acces la pescuitul de adâncime, care include 
gestionarea ecosistemelor marine vulnerabile, trebuie subliniată importanța articolului 191 
din TFUE, care stabilește baza politicii de mediu a Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul articolului 11 din TFUE, 
cerințele de protecție a mediului trebuie 
integrate în definirea și punerea în 
aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, 
inclusiv în ceea ce privește conservarea 
stocurilor de adâncime, în special pentru 
promovarea dezvoltării durabile,

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură respectarea dreptului primar al Uniunii, care prevede, la 
articolul 11 din TFUE, principiul integrării mediului în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Se delegă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, pentru a 
specifica măsurile ce însoțesc limitele de 
efort anuale, dacă statele membre nu 
reușesc să ia astfel de măsuri sau dacă 
măsurile adoptate de statele membre sunt 
considerate incompatibile cu obiectivele 
prezentului regulament sau sunt 
insuficiente în raport cu obiectivele 
indicate în prezentul regulament.

(19) Se delegă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, cu scopul 
de a schimba condițiile în care activitățile 
de pescuit sunt considerate activități de 
pescuit de adâncime pentru a ține seama 
de diferitele modele de exploatare din 
statele membre și de cele mai recente 
informații științifice privind structura 
stocurilor și distribuția speciilor de 
adâncime; Comisia ar trebui să dispună 
de aceleași competențe pentru a modifica 
cantitățile permise destinate debarcării și 
transportării de către navele care nu dețin 
autorizația de desfășurare a activităților 
de pescuit de adâncime în cazul în care 
acest lucru este necesar pentru a ține 
seama de diferitele modele de exploatare 
din statele membre și pentru a specifica 
măsurile ce însoțesc limitele de efort 
anuale, dacă statele membre nu reușesc să 
ia astfel de măsuri sau dacă măsurile 
adoptate de statele membre sunt 
considerate incompatibile cu obiectivele 
prezentului regulament sau sunt 
insuficiente în raport cu obiectivele 
indicate în prezentul regulament

Or. en

Justificare

Reflectă noile acte delegate propuse de raportoare. 
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – literele d și e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „specii de adâncime” înseamnă speciile 
enumerate în anexa I;

(d) „specii de adâncime” înseamnă speciile 
enumerate în anexa I, care conține o listă 
orientativă și neexclusivă, precum și alte 
specii recunoscute ca specii de adâncime, 
pe baza recomandărilor organismului 
științific consultativ;

(e) „cele mai vulnerabile specii” înseamnă 
speciile de adâncime menționate în a treia 
coloană intitulată „Cele mai vulnerabile 
(x)” din tabelul din anexa I;

(e) „cele mai vulnerabile specii” înseamnă 
speciile de adâncime considerate 
amenințate, în pericol sau amenințate 
grav în conformitate cu criteriile stabilite 
în lista roșie a Uniunii Internaționale 
pentru Conservarea Naturi i  (UICN);
speciile rare; sau speciile considerate de 
organismul științific consultativ ca fiind 
în pericol de epuizare sau în cazul cărora 
acesta a recomandat să fie capturate 
accidental cât mai puțin sau deloc;

Or. en

Justificare
Lista din anexa I, inclusiv lista celor mai vulnerabile specii identificate printr-un „x” în a 
treia coloană din tabel, ar trebui să fie orientativă și neexclusivă pentru a putea fi actualizată 
periodic pe baza unor recomandări științifice solide. Definiția „celor mai vulnerabile specii” 
ar trebui să se bazeze pe recomandări științifice convenite la nivel internațional (de exemplu, 
Lista roșie a UICN și punctul 14 din Orientările FAO).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – literele ja (nouă) și jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „efecte nocive semnificative” au 
același înțeles și aceleași caracteristici ca 
cele descrise la alineatele 17-20 din 
Orientările internaționale ale FAO din 
2008 pentru gestionarea pescuitului de 
adâncime în marea liberă.
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(jb) „ecosisteme marine vulnerabile” 
înseamnă ecosisteme marine care 
respectă criteriile stabilite la punctul 42 
din Orientările internaționale ale FAO 
din 2008 pentru gestionarea pescuitului 
de adâncime în marea liberă.

Or. en

Justificare

Conform justificării de la amendamentul 4.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu Lista roșie a 
UICN, din doi în doi ani, Comisia 
revizuiește prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 20, 
lista speciilor de la anexa I, inclusiv a 
celor desemnate ca cele mai vulnerabile 
specii în temeiul alineatului (2) litera (e).

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Identificarea și protejarea ecosistemelor 

marine vulnerabile
(1) Statele membre utilizează cele mai 
bune informații științifice și tehnice 
disponibile, inclusiv informații 
biogeografice, pentru a identifica zonele 
unde se află sau este posibil să se afle 
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ecosisteme marine vulnerabile. În plus, 
organismul științific consultativ evaluează 
zonele unde se află sau este posibil să se 
afle ecosisteme marine vulnerabile în 
zonele și în zonele de adâncime în care 
pot fi autorizate activități de pescuit care 
vizează specii de adâncime.
(2) În cazul în care, pe baza informațiilor 
de la alineatul (1), au fost identificate 
zonele unde se află sau este posibil să se 
afle ecosisteme marine vulnerabile, statele 
membre și organismul științific 
consultativ informează Comisia din timp.
(3) Pe baza informațiilor de la alineatul 
(2), Comisia închide temporar aceste zone 
până la luarea unor măsuri de conservare 
și gestionare în vederea prevenirii 
efectelor nocive semnificative asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile. 
(4) Până la luarea unor astfel de măsuri 
de conservare și gestionare, în zonele 
respective nu este permis pescuitul de 
adâncime. 
(5) Statele membre închid zonele în cauză 
fără întârziere și înștiințează imediat atât 
Comisia, cât și propriile nave cu privire la 
aceasta. Închiderea zonelor respective se 
aplică tuturor navelor Uniunii. 
(6) Zonele închise sunt redeschise pentru 
activități de pescuit în cazul în care 
organismul științific consultativ 
demonstrează că, în zona respectivă, nu se 
află ecosisteme marine vulnerabile sau 
Comisia decide că au fost adoptate 
măsurile necesare pentru a preveni 
efectele nocive semnificative asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce în regulament cerințele stabilite la alineatul 83 litera (c) din 
Rezoluția 61/105 a Adunării generale a ONU și la articolul 119 litera (b) din Rezoluția 64/72 
a Adunării generale a ONU, precum și la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al 
Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea 
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liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c și ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comandantul navei înregistrează în 
jurnalul de bord un procentaj de specii de 
adâncime egal cu sau mai mare cu 10% din 
greutatea totală a capturii în ziua de pescuit 
în cauză.

(c) comandantul navei înregistrează în 
jurnalul de bord un procentaj de specii de 
adâncime egal cu sau mai mare cu 10% din 
greutatea totală a capturii în orice zi de 
pescuit sau activitățile de pescuit care 
conduc la capturarea sau păstrarea la 
bord a mai mult de 10 tone de specii de 
adâncime în fiecare an calendaristic.

(ca) nava utilizează unelte de pescuit de 
fund la adâncimi de 200 de metri sau mai 
mari.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se asigură că regulamentul vizează pescuitul de adâncime din toate 
zonele unde pot exista atât „specii de adâncime vulnerabile”, cât și „ecosisteme de adâncime 
vulnerabile”. Pragul stabilit în amendamentul 4 la alineatul (2) litera (d) simplifică 
monitorizarea și punerea în aplicare a regulamentului - prin intermediul sistemului de 
monitorizare a navelor de pescuit (SMN) ar trebui să se faciliteze monitorizarea adâncimilor 
la care se desfășoară activitățile de pescuit față de procentajul de specii de adâncime 
capturate accidental. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
consideră ca ape de adâncime apele mai adânci de cel puțin 200 de metri. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate revizui condițiile în 
care activitățile de pescuit menționate la 
alineatul (2) sunt considerate activități de 
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pescuit de adâncime prin intermediul 
actelor delegate, astfel cum se precizează 
la articolul 20, pentru a ține seama de 
diferitele modele de exploatare din statele 
membre și de cele mai recente informații 
științifice privind structura stocurilor și 
distribuția speciilor de adâncime;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu articolul 20, se 
delegă Comisiei competența de a modifica 
condițiile referitoare la cantitățile permise 
destinate debarcării și transportării de 
către navele care nu dețin autorizația de 
desfășurare a activităților de pescuit de 
adâncime, în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a ține seama de diferitele 
modele de exploatare din statele membre;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate autorizațiile de pescuit eliberate 
în baza unei cereri făcute în temeiul 
alineatului (1) trebuie să specifice uneltele 
de fund care vor fi folosite și să limiteze
activitățile de pescuit autorizate la zona în 
care se suprapun activitatea de pescuit 
avută în vedere, conform alineatului (1) 
litera (a) și activitatea de pescuit curentă, 

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

conform alineatului (1) litera (a) și 
activitatea de pescuit curentă, conform 
alineatului (1) litera (b). Cu toate acestea, o 
extindere a activității de pescuit avute în 
vedere dincolo de zona în care se 
desfășoară activitatea de pescuit curentă se 
autorizează doar în cazul în care statul 
membru a evaluat și documentat, pe baza 
consultanței științifice, faptul că această 
extindere nu ar avea efecte nocive 
semnificative asupra ecosistemelor marine 
vulnerabile.

(2a) În cazul tuturor autorizațiilor de 
pescuit care nu intră în domeniul de 
aplicare al articolului 7 alineatul (2), 
toate cererile pentru autorizații de pescuit 
sunt eliberate doar pentru zonele care au 
făcut anterior obiectul unei evaluări de 
impact în conformitate cu criteriile 
stabilite la anexa III. Evaluarea de impact 
se pune la dispoziția publicului. 
Evaluarea de impact este analizată de un 
organism științific consultativ. Pe baza 
oricărei recomandări a organismului 
științific consultativ, Comisia poate 
adapta sau îmbunătăți evaluarea sau le 
poate solicita statelor membre să o facă. 
Comisia analizează, de asemenea, toate 
evaluările pentru a ține seama de efectele 
individuale, colective sau cumulate și 
pentru a adapta sau îmbunătăți sau 
pentru a solicita adaptarea sau 
îmbunătățirea evaluărilor de impact 
individuale.
(2b) Pentru efectuarea evaluării 
menționate la alineatul (3), autoritățile 
competente aplică criterii de precauție. În 
caz de nesiguranță privind amploarea 
efectelor nocive, acestea consideră că, 
astfel cum rezultă din recomandările 
științifice, eventualele efecte nocive sunt 
semnificative.
(2c) Începând cu cel de-al treilea an după 
intrarea în vigoare a regulamentului, 
orice autorizație de pescuit pentru zonele 
care intră în domeniul de aplicare al 
alineatului (2) necesită, de asemenea, 
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efectuarea în prealabil a unor evaluări de 
impact în conformitate cu alineatul (3), 
necesare pentru a primi autorizația de 
pescuit.
(2d) În zonele în care nu a fost realizată și 
pusă la dispoziție o evaluare științifică 
astfel cum se prevede la alineatul (3), 
utilizarea uneltelor de pescuit de fund este 
interzisă.
(2e) Activitățile de pescuit de adâncime 
sunt permise în condițiile stabilite în 
prezentul regulament în cazul în care 
evaluarea de impact demonstrează că 
ecosistemele marine vulnerabile nu sunt 
în pericol.

Or. en

Justificare

Reține cerința din propunerea Comisiei privind elaborarea unei evaluări de impact pentru 
noile zone de pescuit (de exemplu, în afara amprentei de pescuit), însă stabilește o perioadă 
de doi ani pentru introducerea unei cerințe privind elaborarea unei evaluări de impact în 
zonele unde au loc activități de pescuit de adâncime. Introduce punctele importante din 
Rezoluțiile Adunării Generale a ONU 61/105 și 64/72, precum și criterii stabilite la nivel 
internațional în noul amendament la anexa III privind realizarea evaluărilor de impact al 
activităților de pescuit de adâncime prevăzute de Orientările internaționale ale FAO din 2008 
pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizațiile de pescuit prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) pentru navele care 
folosesc traule de fund sau setci de fund 
expiră cel târziu după doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
După acea dată, nu se vor mai elibera nici 
reînnoi autorizații de pescuit care vizează 
specii de adâncime cu respectivele unelte.

Autorizațiile de pescuit prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) pentru navele care 
folosesc traule de fund sau setci de fund 
expiră cel târziu după un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
După acea dată, nu se vor mai elibera; nici 
reînnoi autorizații de pescuit care vizează 
specii de adâncime cu respectivele unelte.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, pe baza celor mai bune 
informații științifice disponibile, nu este 
posibil să se determine rate de exploatare 
care să fie compatibile cu producția 
maximă durabilă, posibilitățile de pescuit 
trebuie stabilite după cum urmează:

(2) În cazul în care, pe baza celor mai bune 
informații științifice disponibile, nu este 
posibil să se determine rate de exploatare 
care să asigure menținerea sau refacerea 
stocurilor de pește de adâncime peste 
niveluri care pot duce la realizarea 
producției maxime durabile, posibilitățile 
de pescuit trebuie stabilite după cum 
urmează:

(a) în cazul în care cele mai bune 
informații științifice disponibile identifică 
rate de exploatare în conformitate cu 
abordarea precaută a gestionării 
pescuitului, posibilitățile de pescuit pentru 
perioada de gestionare a pescuitului 
relevantă nu pot fi stabilite la un nivel mai 
mare decât ratele respective;

(a) în cazul în care cele mai bune 
informații științifice disponibile identifică 
rate de exploatare în conformitate cu 
abordarea precaută a gestionării 
pescuitului, posibilitățile de pescuit pentru 
perioada de gestionare a pescuitului 
relevantă nu sunt stabilite la un nivel mai 
mare decât ratele respective;

(b) în cazul în care cele mai bune 
informații științifice disponibile nu 
identifică rate de exploatare care corespund 
abordării precaute a gestionării pescuitului 
din cauza lipsei de date suficiente cu 
privire la un anumit stoc sau la anumite 
specii, nu se poate aloca nicio posibilitate 
de pescuit pentru pescuitul în cauză.

(b) în cazul în care cele mai bune 
informații științifice disponibile nu 
identifică rate de exploatare care corespund 
abordării precaute a gestionării pescuitului 
din cauza lipsei de date suficiente cu 
privire la un anumit stoc sau la anumite 
specii, nu se alocă nicio posibilitate de 
pescuit pentru pescuitul în cauză.

(c) sunt elaborate și instituite măsuri de 
gestionare, stabilindu-se inclusiv 
posibilitățile de pescuit pentru speciile 
vizate din zonele de pescuit cu specii 
mixte, pentru a preveni capturarea 
accidentală a celor mai vulnerabile specii 
și pentru a asigura sustenabilitatea pe 
termen lung a tuturor celorlalte specii din 
zona de pescuit; și
(d) sunt adoptate condiții pentru 
prevenirea eficientă a aruncării capturilor 
înapoi în mare. Condițiile respective au ca 
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obiectiv debarcarea întregii cantități de 
pește aduse la bord, cu excepția cazului în 
care acest lucru contravine normelor în 
vigoare în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu cele mai recente informații și recomandări ale ICES în ceea ce privește 
activitățile de pescuit de adâncime, în zonele de pescuit cu specii mixte, unde sunt capturate o 
serie de specii care nu sunt vizate, printre care se numără și specii cunoscute a fi extrem de 
vulnerabile față de efectele pescuitului și, în cazul mai multor specii de rechini de adâncime, 
recunoscute ca aflate în pericol sau amenințate grav din zona Atlanticului de Nord-Est de 
către Grupul de specialiști în rechini al UICN. Acest amendament asigură, de asemenea, 
consecvența cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) din propunerea Comisiei și menționează 
necesitatea de a proteja și gestiona și alte specii decât peștii, cum ar fi coralii și bureții. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatele 2-5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 se conferă 
Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatul (2a), 
articolul 4 alineatele (2a) și (5a) și 
articolul 13 se conferă Comisiei pentru o 
perioadă nedeterminată.

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolele 13 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în aceasta. Ea 
nu aduce atingere validității actelor 
delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 3 alineatul (2a), articolul 4 
alineatele (2a) și (5a) și articolul 13 poate 
fi revocată în orice moment de Parlamentul 
European sau de Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării competenței 
specificate în respectiva decizie. Ea intră în 
vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în aceasta. Ea nu aduce atingere 
validității actelor delegate deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan acest act 
Parlamentului European și Consiliului.
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(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 13 intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu a 
formulat nicio obiecție în termen de două 
luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia ca nu au obiecții. 
Termenul se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (2a), al articolului 
4 alineatele (2a), al articolului 5 litera (a) 
și al articolului 13 intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu a formulat nicio obiecție în termen de 
două luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia ca nu au obiecții. 
Termenul se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Reflectă actele delegate propuse de raportoare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa
Evaluările de impact stabilite la articolul 
7 alineatul (1) vizează, inter alia:
(a) tipurile de pescuit realizate sau 
planificate, inclusiv navele și uneltele 
utilizate, zonele de pescuit, speciile vizate 
și eventualele capturi accidentale, 
nivelurile efortului de pescuit și durata 
activităților de pescuit (planul de 
exploatare);
(b) cele mai bune informații științifice și 
tehnice disponibile referitoare la starea 
actuală a resurselor de pescuit și 
informațiile utilizate ca referință privind 
ecosistemele, habitatele și comunitățile 
din zonele de pescuit, care vor sta la baza 
comparațiilor viitoare;
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(c) identificarea, descrierea și 
cartografierea zonelor unde se află sau 
este posibil să se afle ecosisteme marine 
vulnerabile în cadrul zonelor de pescuit;
(d) datele și metodele utilizate pentru 
identificarea, descrierea și evaluarea 
impactului activității, identificarea 
elementelor necunoscute și evaluarea 
incertitudinilor în ceea ce privește 
informațiile prezentate în evaluare;
(e) identificarea, descrierea și evaluarea 
apariției, amplorii și duratei eventualelor 
efecte, inclusiv a efectelor cumulate ale 
activităților acoperite de evaluarea 
ecosistemelor marine vulnerabile și 
resursele de pescuit cu productivitate 
scăzută din zona de pescuit;
(f) evaluarea riscului eventualelor efecte 
ale activităților de pescuit pentru a 
determina efectele care au potențialul de 
a fi extrem de nocive, îndeosebi efectele 
asupra ecosistemelor marine vulnerabile 
și a resurselor de pescuit cu productivitate 
scăzută; și măsurile de atenuare și de 
gestionare propuse în vederea prevenirii 
efectelor nocive semnificative asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile și a 
resurselor de pescuit cu productivitate
scăzută, precum și măsurile utilizate 
pentru monitorizarea impactului 
activităților de pescuit;

Or. en

Justificare

Prin armonizarea textului de la anexa III cu formularea de la alineatul 47, se asigură 
respectarea de către Uniune a angajamentelor privind implementarea Orientărilor 
internaționale ale FAO din 2008 pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă. 
Orientările au fost adoptate în 2008 și aprobate ulterior și incluse în dispozițiile referitoare 
la gestionarea pescuitului de adâncime din rezoluțiile Adunării Generale a ONU 64/72 
(2009) și 66/68 (2011). Acesta este standardul negociat și convenit la nivel internațional în 
ceea ce privește realizarea evaluărilor de impact privind activitățile de pescuit de adâncime.
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