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Amendamentul 228
Alain Cadec

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3a (nouă)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere articolul 349 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 229
Carmen Fraga Estévez

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 3a (nouă)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere Decizia Consiliului de 
adoptare a regulamentului său de 
procedură1,
__________________
1 Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 
decembrie 2009 de adoptare a 
regulamentului său de procedură 
(JO L 325, 11.12.2009, p.35).

Or. es

Amendamentul 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării din 10 
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decembrie 1982 (UNCLOS),

Or. en

Amendamentul 231
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Industria pescuitului este importantă 
din punct de vedere strategic pentru 
aprovizionarea populației cu pește, pentru 
un echilibru alimentar în diferitele state 
membre și în Uniunea Europeană, 
precum și pentru bunăstarea 
socioeconomică a comunităților de coastă, 
dezvoltarea locală și ocuparea forței de 
muncă și pentru menținerea și crearea de 
activități economice supraordonate sau 
subordonate, asigurând conservarea 
tradițiilor culturale locale.
__________________
1 Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 
decembrie 2009 de adoptare a 
regulamentului său de procedură 
(JO L 325, 11.12.2009, p.35).

Or. pt

Amendamentul 232
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea,
gestionarea și exploatarea resurselor 

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea 
și gestionarea sustenabilă a resurselor 
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biologice marine. În plus, sfera de aplicare 
al politicii comune în domeniul pescuitului 
cuprinde, pe lângă măsurile de piață și 
măsurile financiare luate în sprijinul 
obiectivelor acesteia, resursele biologice de 
apă dulce și acvacultura, precum și 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținut din pescuit și din acvacultură, în 
cazul în care astfel de activități au loc pe 
teritoriul statelor membre sau în apele 
Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de către 
navele de pescuit care arborează pavilionul 
unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări 
terțe, sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii, sau de către resortisanți ai statelor 
membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, ținând cont de dispozițiile 
articolului 117 din Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării.

biologice marine. În plus, sfera de aplicare 
a politicii comune în domeniul pescuitului 
cuprinde, pe lângă măsurile de piață și 
măsurile financiare luate în sprijinul 
obiectivelor acesteia, resursele biologice de 
apă dulce și acvacultura, precum și 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură, în 
cazul în care astfel de activități au loc pe 
teritoriul statelor membre sau în apele 
Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de către 
navele de pescuit care arborează pavilionul 
unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări 
terțe, sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii, sau de către resortisanți ai statelor 
membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, ținând cont de dispozițiile 
articolului 117 din Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării.

Or. en

Amendamentul 233
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea,
gestionarea și exploatarea resurselor 
biologice marine. În plus, sfera de aplicare 
al politicii comune în domeniul pescuitului 
cuprinde, pe lângă măsurile de piață și 
măsurile financiare luate în sprijinul 
obiectivelor acesteia, resursele biologice de 
apă dulce și acvacultura, precum și 
prelucrarea și comercializarea produselor 
obținut din pescuit și din acvacultură, în 
cazul în care astfel de activități au loc pe 
teritoriul statelor membre sau în apele 
Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de către 
navele de pescuit care arborează pavilionul 

(2) Sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde conservarea 
și gestionarea zonelor și resurselor 
biologice marine ale statelor membre. În 
plus, sfera de aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului cuprinde, pe lângă 
măsurile de piață și măsurile financiare 
luate în sprijinul obiectivelor acesteia, 
resursele biologice de apă dulce și 
acvacultura, precum și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cazul în care 
astfel de activități au loc pe teritoriul 
statelor membre sau în apele Uniunii, fiind 
desfășurate inclusiv de către navele de 
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unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări 
terțe, sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii, sau de către resortisanți ai statelor 
membre, fără a aduce atingere 
responsabilității primare a statului de 
pavilion, ținând cont de dispozițiile 
articolului 117 din Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării.

pescuit care arborează pavilionul unor țări 
terțe și sunt înmatriculate în țări terțe, sau 
de către navele de pescuit ale Uniunii, sau 
de către resortisanți ai statelor membre, 
fără a aduce atingere responsabilității 
primare a statului de pavilion, ținând cont 
de dispozițiile articolului 117 din 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării.

Or. it

Amendamentul 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene nu ar trebui să 
constituie un impediment în calea 
obligației Uniunii de a gestiona în mod 
durabil exploatarea resurselor marine.

Or. en

Amendamentul 235
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
asigură existența resurselor biologice 
marine productive și a ecosistemelor 
marine sănătoase, contribuind astfel la 
crearea unor condiții de mediu, economice 
și sociale sustenabile pe termen lung. În 
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pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

plus, ea trebuie să contribuie la creșterea 
productivității, la un standard de viață 
echitabil pentru sectorul pescuitului și la 
stabilitatea piețelor, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Or. en

Amendamentul 236
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la 
reducerea importurilor de produse 
obținute din pescuit și din acvacultură în 
Uniunea Europeană, la un standard de 
viață echitabil pentru sectorul pescuitului și 
acvaculturii și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor de bună calitate și la prețuri 
rezonabile pentru consumatori.

Or. pt

Amendamentul 237
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul (3) Politica comună în domeniul 
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pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
sunt rentabile, contribuind la crearea unor 
condiții de mediu, economice și sociale 
sustenabile pe termen lung. În plus, ea 
trebuie să contribuie la creșterea 
productivității, la un standard de viață 
echitabil pentru sectorul pescuitului și la 
stabilitatea piețelor, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Or. es

Amendamentul 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
contribuie la crearea unor condiții de
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură
sunt durabile și sunt gestionate în 
conformitate cu obiectivul obținerii unui
mediu marin sănătos pentru a asigura 
beneficii sociale, economice și de mediu
pe termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

Or. pt

Amendamentul 239
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori. Politica comună în 
domeniul pescuitului nu și-a atins aceste 
obiective până în prezent; prin urmare, 
Uniunea a fost nevoită să reevalueze 
modalitatea de gestionare a pescuitului.

Or. en

Amendamentul 240
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung și la securitatea alimentară. 
În plus, ea trebuie să contribuie la creșterea 
productivității, la un standard de viață 
echitabil pentru sectorul pescuitului și la 
stabilitatea piețelor, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Or. en
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Amendamentul 241
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la crearea unor condiții de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung. În plus, ea trebuie să 
contribuie la creșterea productivității, la un 
standard de viață mai bun și la condiții de 
lucru mai bune pentru sectorul pescuitului 
și la stabilitatea piețelor, precum și să 
asigure disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Or. el

Amendamentul 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să promoveze un nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă în 
sectorul pescuitului și al acvaculturii și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
pescarilor și ale lucrătorilor în domeniul 
acvaculturii, asigurându-le un nivel 
adecvat de protecție socială, și, în mod 
concret, să garanteze o concurență loială 
și echitabilă cu țările terțe și între statele 
membre ale UE, evitând denaturări ale 
concurenței ca urmare a diferențelor 
excesive ale costului forței de muncă. În 
acest sens, politica comună în domeniul 
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pescuitului stabilește condițiile în vederea 
armonizării legislației în domeniul social 
aplicabilă navigatorilor, în conformitate, 
în special, cu Convenția OIM nr. 188 și 
cu Convenția internațională privind 
standardele de pregătire, brevetare și 
efectuare a serviciului de cart pentru 
personalul angajat pe navele de pescuit 
(Convenția STCW-F).

Or. fr

Amendamentul 243
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este esențială menținerea, în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
a unei abordări a sectorului pescuitului 
care să aibă în vedere nivelul biologic, 
ecologic și socioeconomic, astfel încât să 
existe întotdeauna un echilibru între 
situația resurselor din diferitele zone 
maritime și protejarea particularităților 
socioeconomice ale comunităților de 
pescuit costier și la scară mică care 
depind de pescuitul de proximitate pentru 
a-și garanta prosperitatea și locurile de 
muncă.

Or. pt

Amendamentul 244
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Principiul conform căruia 
gestionarea pescuitului ar trebui să țină 
seama de regiunile marine biogeografice, 
diferențiate în funcțiile de caracteristicile 
lor, este principiul care, adoptat la nivel 
european, va contribui în cea mai mare 
măsură la sustenabilitatea resurselor și la 
protejarea particularităților 
socioeconomice ale comunităților de 
pescuit costier.

Or. pt

Amendamentul 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
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obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

Or. en

Amendamentul 246
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
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privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime și reglementate ale mării. 
Politica comună în domeniul pescuitului 
trebuie să contribuie la îndeplinirea în mod 
adecvat a obligațiilor internaționale ale 
Uniunii în temeiul acestor instrumente 
internaționale și să promoveze adoptarea 
la nivel mondial a acestor bune practici în 
scopul sustenabilității resurselor de 
pescuit și al accesului echitabil la 
resursele acvatice vii al flotelor mondiale.
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
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conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

Or. pt

Amendamentul 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 

(4) Uniunea este parte contractantă la 
Convenția Națiunilor Unite privind dreptul 
mării din 10 decembrie 1982 (UNCLOS) și 
a ratificat Acordul Națiunilor Unite privind 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind dreptul mării din 10 decembrie 
1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
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compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Pentru a 
elabora o politică de pescuit sustenabil în 
toate mările comune și pentru a 
îmbunătăți cooperarea cu țările vecine și 
gestionarea stocurilor comune, Uniunea 
ar trebui să încheie acorduri de cooperare 
pentru un pescuit sustenabil cu țări terțe 
în temeiul cărora să ofere sprijin 
financiar și asistență tehnică în schimbul 
aplicării unor norme de gestionare 
sustenabilă identice sau comparabile cu 
cele aplicabile în Uniune. Politica comună 
în domeniul pescuitului trebuie să 
contribuie la îndeplinirea în mod adecvat a 
obligațiilor internaționale ale Uniunii în 
temeiul acestor instrumente internaționale. 
În cazul în care adoptă măsuri de 
conservare și gestionare pentru care au fost 
împuternicite în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, statele membre 
trebuie, de asemenea, să acționeze într-un 
mod care este întru totul conform cu 
obligațiile internaționale privind 
conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

Or. it

Amendamentul 248
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să garanteze 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
pescuitului și al acvaculturii și ar trebui 
să contribuie la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale pescarilor și ale lucrătorilor 
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în domeniul acvaculturii, ținând seama de 
dimensiunea socială a activității de 
pescuit. Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui, de asemenea, 
coordonată cu politica în domeniul 
comerțului și politica vamală ale Uniunii 
pentru a controla importurile din țările 
terțe în Uniunea Europeană și impactul 
lor asupra prețurilor obținute de 
producătorii comunitari și pentru a 
instaura condiții corecte și echitabile de 
concurență cu țările terțe, în special prin 
prevenirea cazurilor de denaturare a 
concurenței ca urmare a diferențelor 
costului forței de muncă.

Or. fr

Amendamentul 249
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2020, 
productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.
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Or. fr

Amendamentul 250
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 și, ulterior, la Summitul de la 
Nagoya din 2010, Uniunea Europeană și 
statele sale membre s-au angajat să 
acționeze împotriva reducerii continue a 
numeroase stocuri de pește. Prin urmare, 
Uniunea trebuie să își îmbunătățească 
politica comună în domeniul pescuitului 
pentru a se asigura că, în mod prioritar, 
nivelurile de exploatare a stocurilor de 
resurse biologice marine sunt restabilite și 
menținute la niveluri care pot să asigure, 
până în 2015, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate, în cazul stocurilor pentru care 
acest lucru este posibil, sau, cel târziu 
până în 2020 . În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 251
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind (5) În cadrul Summitului privind 
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dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute dincolo
de niveluri care pot să asigure, până în
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 252
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre au fost de acord să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute în jurul
unor niveluri care pot să asigure
productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate până în
2015, dacă este posibil, sau cel târziu 
până în 2020 pentru toate speciile 
comerciale. În cazurile în care nu sunt 
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aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. es

Justificare

Întrucât obiectivul realizării producției maxime durabile pentru toate populațiile de pești 
este, practic, de neatins, îndeosebi în cazul pescăriilor mixte, ar trebui incluse, de asemenea, 
și criteriile Conferinței de la de la Nagoya.

Amendamentul 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2015, 
dacă este posibil, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en
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Amendamentul 254
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din 
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat, însă nu în mod 
obligatoriu, să acționeze împotriva 
reducerii continue a numeroase stocuri de 
pește. Prin urmare, Uniunea trebuie să își 
îmbunătățească politica comună în 
domeniul pescuitului pentru a se asigura 
progresiv că nivelurile de exploatare a 
stocurilor de resurse biologice marine sunt 
restabilite și menținute la niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate în cea 
mai scurtă perioadă posibil, treptat, de o 
manieră adaptată diferitelor tipuri de 
pescării – mixte și ecologice - și având 
întotdeauna o bază științifică. În cazurile 
în care nu sunt disponibile informații 
științifice suficiente, ar putea fi necesară 
aplicarea unor valori aproximative pentru 
productivitatea maximă durabilă, ținând 
seama de avizele părților interesate, în 
special ale consiliilor consultative.

Or. pt

Amendamentul 255
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
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membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2015, 
dacă este posibil, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Nagoya din 
2010, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2015, 
dacă este posibil, sau, cel târziu până în 
2020, producția maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
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maximă durabilă. maximă durabilă.

(Expresia „până în 2015”, desemnând 
termenul limită pentru statele membre de 
a respecta nivelurile de exploatare a 
resurselor biologice marine și de a realiza 
producția maximă durabilă, trebuie citit 
ca „ până în 2015, dacă este posibil, sau 
cel târziu până în 2020” în întregul text al 
propunerii de regulament.)

Or. pt

Amendamentul 257
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse 
biologice marine sunt restabilite și 
menținute la niveluri care pot să asigure, 
cel târziu din 2015, productivitatea
maximă durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, dacă este 
posibil, nivelurile populației stocurilor 
exploatate sunt restabilite și menținute la 
niveluri superioare celor care pot să 
asigure, până în 2015, producția maximă 
durabilă. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en
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Amendamentul 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute, dacă 
este posibil, la niveluri care pot să asigure, 
până în 2015, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en

Justificare

Angajamentul asumat de Comisia Europeană în 2002 prin Declarația de la Johannesburg 
privind dezvoltarea durabilă de a obține producția maximă durabilă (MSY) până în 2015 
includea specificația „dacă este posibil”, care trebuie menținută datorită importanței sale 
deosebite pentru obiectivul în cauză, îndeosebi în cazul pescăriilor mixte.

Amendamentul 259
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind (5) În cadrul Summitului privind 
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dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din 
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura, în mod prioritar, că, în timp,
nivelurile de exploatare a stocurilor de 
resurse biologice marine sunt restabilite și 
menținute la niveluri care pot să asigure, în 
toate cazurile pe baza datelor și criteriilor 
științifice, producția maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate, până în 
2015 în zonele de pescuit în care acest 
lucru este posibil și până în 2020, în cele 
în care acest lucru nu este posibil.

Or. es

Amendamentul 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din 
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri superioare celor care pot să 
asigure, până în 2015, producția maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
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aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 261
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice
marine sunt adaptate la fiecare zonă de 
pescuit, restabilite și menținute la niveluri 
care pot să asigure, până în 2015, dacă este 
posibil, producția maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. es

Amendamentul 262
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2015, 
dacă este posibil, producția maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate. În cazurile în care nu sunt 
disponibile informații științifice suficiente, 
ar putea fi necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 263
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că nivelurile de exploatare a 
stocurilor de resurse biologice marine sunt 
restabilite și menținute la niveluri care pot 
să asigure productivitatea maximă durabilă 
a populațiilor stocurilor exploatate până în
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populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

2015, dacă este posibil, sau cel târziu 
până în 2020, în cazul altor specii. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. el

Amendamentul 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure productivitatea 
maximă durabilă a populațiilor stocurilor 
exploatate până în 2015, dacă este posibil,
și, dacă nu, până în 2020, în conformitate 
cu criteriile de la Nagoya. În cazurile în 
care nu sunt disponibile informații 
științifice suficiente, ar putea fi necesară 
aplicarea unor valori aproximative pentru 
productivitatea maximă durabilă.

Or. es

Amendamentul 265
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea 
trebuie să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 și, ulterior, la Summitul de la 
Nagoya din 2010, Uniunea Europeană și 
statele sale membre s-au angajat să 
acționeze împotriva reducerii continue a 
numeroase stocuri de pește. Prin urmare, 
Uniunea trebuie să își îmbunătățească 
politica comună în domeniul pescuitului 
pentru a se asigura că, în mod prioritar, 
nivelurile de exploatare a stocurilor de 
resurse biologice marine sunt restabilite și 
menținute la niveluri care pot să asigure 
productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate până în
2015, în cazul stocurilor pentru care acest 
lucru este posibil, sau, dacă nu este 
posibil, treptat, cel târziu până în 2020. În 
cazurile în care nu sunt disponibile 
informații științifice suficiente, ar putea fi 
necesară aplicarea unor valori 
aproximative pentru productivitatea 
maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) De la ratificarea sa în 1998, 
conceptul de producție maximă durabilă 
(MSY), astfel cum este consacrat în 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS), reprezintă un 
obiectiv obligatoriu din punct de vedere 
juridic de gestionare pescuitului în cadrul 
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Uniunii.

Or. en

Amendamentul 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Singura modalitate de a se asigura că 
industria pescuitului devine viabilă din 
punct de vedere economic pe termen lung 
fără a depinde de ajutorul public este prin 
adoptarea unor rate ale mortalității prin 
pescuit mai mici decât cele necesare 
pentru menținerea stocurilor de pește 
peste niveluri care pot să asigure 
producția maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 268
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin decizia luată de Conferința privind 
planul strategic pentru biodiversitate 2011 
– 2020 a părților la Convenția privind 
diversitatea biologică au fost stabilite ținte 
în ceea ce privește pescăriile; politica 
comună în domeniul pescuitului trebuie să 
asigure coerența cu țintele privind 
biodiversitatea adoptate de Consiliul 
European, și cu cele din Comunicarea 
Comisiei „Asigurarea noastră de viață, 
capitalului nostru natural:  o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020”, în 

(6) Prin decizia luată de Conferința privind 
planul strategic pentru biodiversitate 2011 
– 2020 a părților la Convenția privind 
diversitatea biologică au fost stabilite ținte 
în ceea ce privește pescăriile; politica 
comună în domeniul pescuitului trebuie să 
asigure coerența cu țintele privind 
biodiversitatea adoptate de Consiliul 
European, și cu cele din Comunicarea 
Comisiei „Asigurarea noastră de viață, 
capitalului nostru natural: o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020”, în 
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special pentru a obține productivitatea 
maximă durabilă până în 2015.

special pentru a obține productivitatea 
maximă durabilă până în 2020.

Or. fr

Amendamentul 269
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin decizia luată de Conferința privind 
planul strategic pentru biodiversitate 2011 
– 2020 a părților la Convenția privind 
diversitatea biologică au fost stabilite ținte 
în ceea ce privește pescăriile; politica 
comună în domeniul pescuitului trebuie să 
asigure coerența cu țintele privind 
biodiversitatea adoptate de Consiliul 
European, și cu cele din Comunicarea 
Comisiei „Asigurarea noastră de viață, 
capitalului nostru natural:  o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020”, în 
special pentru a obține productivitatea 
maximă durabilă până în 2015.

(6) Prin decizia luată de Conferința privind 
planul strategic pentru biodiversitate 2011 
– 2020 a părților la Convenția privind 
diversitatea biologică au fost stabilite ținte 
în ceea ce privește pescăriile; politica 
comună în domeniul pescuitului trebuie să 
asigure coerența cu țintele privind 
biodiversitatea adoptate de Consiliul 
European, și cu cele din Comunicarea 
Comisiei „Asigurarea noastră de viață, 
capitalului nostru natural: o strategie a UE 
în domeniul biodiversității pentru 2020”, în 
special pentru a obține productivitatea 
maximă durabilă până în 2015, în cazul 
stocurilor pentru care acest lucru este 
posibil, sau cel târziu până în 2020.

Or. fr

Amendamentul 270
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât politica comună în domeniul 
pescuitului va contribui la îmbunătățirea 
conservării, gestionării și exploatării 
resurselor biologice marine, înainte de 
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punerea în aplicare a măsurilor cuprinse 
de aceasta, Comisia Europeană 
elaborează o hartă a situației actuale a 
stocurilor de pește în Europa, care 
include o analiză a fiecărui stat membru 
și a drepturilor sale de pescuit. Cu 
ajutorul său, se va putea realiza o 
evaluare a rezultatelor obținute după 
punerea în aplicare a măsurilor în cauză.

Or. es

Amendamentul 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat.

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat. Toate 
segmentele flotei de pescuit ar trebui să 
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respecte principiul în cauză.

Or. en

Amendamentul 273
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat.

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat. La aplicarea 
acestei abordări, ar trebui să se țină 
seama, atunci când sunt disponibile, de 
rezultatele evaluării impactului 
socioeconomic asupra comunităților de 
pescuit care depind de resursele biologice 
în cauză.

Or. pt

Amendamentul 274
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat.

(7) Exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine ar trebui să se bazeze pe 
abordarea precaută, care trebuie să derive 
din principiul precauției la care se face 
referire în primul paragraf al articolului 
191 alineatul (2) din tratat și să se bazeze 
întotdeauna pe date și criterii științifice.

Or. es
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Amendamentul 275
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
protecția mediului marin și, în special, la 
atingerea unei stări ecologice bune până 
în 2020 cel târziu, conform dispozițiilor de 
la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 17 iunie 2008 de 
instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”).

eliminat

Or. nl

Amendamentul 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
protecția mediului marin și, în special, la 
atingerea unei stări ecologice bune până în 
2020 cel târziu, conform dispozițiilor de la 
articolul 1 alineatul (1) din Directiva 
2008/56/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a 
unui cadru de acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind mediul marin 
(Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin”).

(8) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
protecția mediului marin și, în special, la 
realizarea obiectivelor Directivelor privind 
habitatele, păsările sălbatice și Natura 
2000 și la atingerea unei stări ecologice 
bune până în 2020 cel târziu, conform 
dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (1) 
din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 2008 
de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
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pentru mediul marin”).

Or. fr

Amendamentul 277
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este esențial ca politica comună în 
domeniul pescuitului să contribuie la 
Strategia Uniunii Europene pentru 
energie 2020 (COM(2010)0639) prin 
intermediul unor măsuri de promovare a 
unei industrii a pescuitului caracterizate 
de un consum redus de combustibili și 
emisii scăzute de dioxid de carbon.

Or. fr

Amendamentul 278
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la aprovizionarea pieței 
Uniunii cu alimente foarte nutritive, 
reducând dependența pieței interne în 
domeniul alimentar, la crearea, în mod 
direct sau indirect, de locuri de muncă și 
la dezvoltarea economică în zonele de 
coastă.

Or. pt
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Amendamentul 279
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 280
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse semnificativ și eliminate treptat, în 
măsura în care acest lucru este posibil, 
îndeosebi prin efectuarea de investiții în 
selectivitatea uneltelor de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 281
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit ar trebui 
limitate, iar capturile nedorite să fie reduse 
la minimum și eliminate treptat, în măsura 
în care acest lucru este posibil din punct 
de vedere tehnic.

Or. fr

Amendamentul 282
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, cu scopul de a 
limita impactul de mediu al activităților
umane asupra mediului marin și de a 
reduce la minimum și de a elimina treptat
capturile nedorite.

Or. es

Justificare

Este evident că activitățile de pescuit afectează ecosistemele marine și că impactul lor ar 
trebui limitat, însă acest obiectiv legat de ecosistem ar trebui stabilit ținându-se seama și de 
celelalte activități care afectează mediul marin.

Amendamentul 283
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
controlate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat, 
ținându-se seama de caracteristicile 
specifice ale ecosistemelor marine și ale 
pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 284
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, impacturile de 
mediu ale activităților de pescuit trebuie 
limitate, iar capturile nedorite trebuie 
reduse la minimum și eliminate treptat.

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, bazată pe 
amenajarea spațiului maritim, impacturile 
activităților de pescuit nesustenabile
trebuie limitate, poluarea și consecințele 
negative ale dezvoltării urbane și ale 
turismului trebuie reduse, iar capturile 
nedorite trebuie reduse la minimum și 
eliminate treptat.

Or. es

Amendamentul 285
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin urmare, Uniunea trebuie să își 
îmbunătățească politica comună în 
domeniul pescuitului pentru a se asigura 
că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, cel târziu din
2015, productivitatea maximă durabilă a 
populațiilor stocurilor exploatate.

(9) Prin urmare, Uniunea trebuie să își 
îmbunătățească politica comună în 
domeniul pescuitului pentru a se asigura 
că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine sunt restabilite și menținute la 
niveluri care pot să asigure, până în 2015, 
dacă este fezabil, productivitatea maximă 
durabilă a populațiilor stocurilor exploatate 
din ecosistemele marine.

Or. el

Amendamentul 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate prin intermediul consiliilor 
consultative și o perspectivă pe termen 
lung. De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza unor avize științifice precise și 
actualizate, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 288
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
independente disponibile, implicarea amplă 
a părților interesate și o perspectivă pe 
termen lung. De asemenea, gestionarea cu 
succes a politicii comune în domeniul 
pescuitului depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivel internațional, 
național, regional și local și de 
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compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. nl

Amendamentul 289
Marek Józef Gróbarczyk
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii. Comisia, Parlamentul European 
și statele membre își intensifică eforturile 
de consolidare a caracterului regional al 
politicii comune în domeniul pescuitului 
în temeiul articolului 2 alineatul (1) din 
TFUE, propunând modificările 
suplimentare necesare pentru realizarea 
acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 290
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii,
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii și la 
nivel regional, național și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. es

Justificare

Întrucât unul dintre obiectivele reformei este regionalizarea, ar trebui să i se acorde 
prioritate la definirea responsabilităților.

Amendamentul 291
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 

(10) Este important ca gestionarea politicii
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza avizelor științifice disponibile, 
implicarea amplă a părților interesate și o 
perspectivă pe termen lung. De asemenea, 
gestionarea cu succes a politicii comune în 
domeniul pescuitului depinde de definirea 
clară a responsabilităților la nivelul 
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responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Uniunii, național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. bg

Amendamentul 292
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate în activitățile comune de 
gestionare și la stabilirea 
responsabilităților comune și o 
perspectivă pe termen lung. De asemenea, 
gestionarea cu succes a politicii comune în 
domeniul pescuitului depinde de definirea 
clară a responsabilităților la nivelul 
Uniunii, național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 293
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
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ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii. Având în vedere diferitele 
prevederi constituționale în vigoare, 
definirea clară a responsabilităților la 
diferite niveluri variază de la un stat 
membru la altul.

Or. en

Amendamentul 294
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice și de 
specialitate disponibile referitoare la 
diversele regiuni, implicarea amplă a 
tuturor părților interesate și o perspectivă 
pe termen lung. De asemenea, gestionarea 
cu succes a politicii comune în domeniul 
pescuitului depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. el
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Amendamentul 295
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

(10) Este important ca gestionarea politicii 
comune în domeniul pescuitului să fie 
ghidată după principiile bunei guvernanțe. 
Aceste principii includ luarea deciziilor pe 
baza unor avize științifice precise și 
actualizate, implicarea amplă a părților 
interesate și o perspectivă pe termen lung. 
De asemenea, gestionarea cu succes a 
politicii comune în domeniul pescuitului 
depinde de definirea clară a 
responsabilităților la nivelul Uniunii, 
național, regional și local și de 
compatibilitatea reciprocă și coerența 
măsurilor luate cu celelalte politici ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 296
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să recunoască, să 
aprecieze și să protejeze rolul femeilor în 
pescuit, atât în cadrul activităților legate 
de pescuitul la scară mică și costier și de 
culesul de scoici, cum ar fi confecționarea 
și repararea plaselor de pescuit și 
activitățile de prelucrare și de 
comercializare, precum și în cadrul altor 
activități care oferă sprijin logistic 
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sectorului pescuitului, garantând astfel 
respectarea principiului egalității între 
femei și bărbați.

Or. es

Amendamentul 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Trebuie evitată suferința inutilă a 
speciilor marine sălbatice, cum ar fi 
peștii, rechinii, broaștele țestoase, păsările 
de mare și mamiferele marine, prin 
urmare ar trebui dezvoltate metode 
îmbunătățite de capturare și sacrificare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 298
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime, 
cum sunt cele gestionate prin politica 
maritimă integrată, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. 
Trebuie asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 

(12) Punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime, 
cum sunt cele gestionate prin politica 
maritimă integrată, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. Ar 
trebui asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 
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bazinul Mării Mediterane și cel al Mării 
Negre.

bazinele Mării Mediterane, Mării Negre, 
Antilelor, Guyanei Franceze și al 
Oceanului Indian.

Or. fr

Justificare

Comisia a omis regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

Amendamentul 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime, 
cum sunt cele gestionate prin politica 
maritimă integrată, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. 
Trebuie asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 
bazinul Mării Mediterane și cel al Mării 
Negre.

(12) Punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime, 
cum sunt cele gestionate prin politica 
maritimă integrată, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. 
Trebuie asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Oceanul Indian, Marea 
Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și 
coasta iberică, bazinul Mării Mediterane și 
cel al Mării Negre, precum și cele din 
regiunile ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 300
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime, 
cum sunt cele gestionate prin politica 
maritimă integrată, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. 
Trebuie asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 
bazinul Mării Mediterane și cel al Mării 
Negre.

(12) Punerea în aplicare a politicii comune
în domeniul pescuitului trebuie să țină cont 
de interacțiunile cu alte afaceri maritime și 
să fie consecventă cu alte politici ale 
Uniunii în general, recunoscând-se faptul 
că toate aspectele legate de mările și 
oceanele Europei sunt legate între ele, 
inclusiv planificarea spațiului maritim. 
Trebuie asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 
bazinul Mării Mediterane și cel al Mării 
Negre.

Or. es

Justificare

PCP ar trebui să fie consecventă cu toate politicile Uniunii, fără a fi subordonată niciuneia 
dintre ele.

Amendamentul 301
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Punerea în aplicare a politicii 
comune în domeniul pescuitului trebuie să 
țină cont de interacțiunile cu alte afaceri 
maritime, cum sunt cele gestionate prin
politica maritimă integrată, recunoscând-
se faptul că toate aspectele legate de 
mările și oceanele Europei sunt legate 
între ele, inclusiv planificarea spațiului
maritim. Trebuie asigurate coerența și 
integrarea în gestionarea diferitelor politici 
sectoriale din Marea Baltică, Marea 
Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și 
coasta iberică, bazinul Mării Mediterane și 

(12) Politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP) ar trebui să țină cont de 
politica maritimă integrată, dezvoltând o 
abordare ecosistemică și integrată de 
gestionare a mediului marin care să 
acopere toate sectoarele și să marcheze 
lansarea unui proces care încurajează 
exploatarea sustenabilă a oceanelor și 
mărilor, promovând, în același timp, 
dezvoltarea sectoarelor maritime și a 
zonelor costiere, îmbinând perfect toate 
activitățile interconectate legate de mare 
și creând condițiile pentru utilizarea 
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cel al Mării Negre. rațională a spațiului marin. Trebuie 
asigurate coerența și integrarea în 
gestionarea diferitelor politici sectoriale 
din Marea Baltică, Marea Nordului, Mările 
Celtice, Golful Biscaya și coasta iberică, 
bazinul Mării Mediterane și cel al Mării 
Negre.

Or. it

Amendamentul 302
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Navele de pescuit din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă acces egal la 
apele și la resursele Uniunii care fac 
obiectul normelor PCP.

eliminat

Or. en

Amendamentul 303
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Navele de pescuit din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă acces egal la 
apele și la resursele Uniunii care fac 
obiectul normelor PCP.

(13) Navele de pescuit din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă acces egal la 
apele și la resursele din Europa care fac 
obiectul normelor PCP.

Or. nl

Amendamentul 304
João Ferreira
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Navele de pescuit din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă acces egal la 
apele și la resursele Uniunii care fac 
obiectul normelor PCP.

(13) Accesul la apele și la resursele Uniunii 
care fac obiectul normelor PCP poate 
depinde de originea și caracteristicile 
flotei, de uneltele de pescuit și de situația 
conservării resurselor de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme ar trebui să se aplice în 
continuare și ar putea fi consolidate 
pentru a oferi acces preferențial 
pescarilor care practică pescuitul la scară 
mică, pescuitul local, pescuitul artizanal 
sau pescuitul costier.

Or. en

Amendamentul 306
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii, fiind înregistrate 
aceleași rezultate și în zona de 100 de mile 
marine din jurul insulelor Azore, Madeira 
și Canare. De asemenea, aceste norme au 
menținut activitățile de pescuit tradiționale 
de care depinde foarte mult dezvoltarea 
socială și economică a anumitor comunități 
costiere. Prin urmare, aceste norme trebuie 
să se aplice în continuare.

Or. pt

Amendamentul 307
Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme ar trebui să se aplice în 
continuare și ar putea fi consolidate 
pentru a oferi acces preferențial 
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pescarilor care practică pescuitul la scară 
mică, pescuitul artizanal sau pescuitul 
costier, ținându-se seama, în același timp, 
de diferențele la nivel regional dintre 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 308
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare, rezervându-se cele 12 mile 
marine pescuitului la scară mică, în 
zonele în care este posibil.

Or. es

Amendamentul 309
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
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12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare pe termen nelimitat.

Or. en

Amendamentul 310
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme trebuie să se aplice în 
continuare.

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 
efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme ar trebui să se aplice în 
continuare și ar trebui consacrate ca 
principiu permanent și consolidate pentru 
a oferi acces preferențial pescarilor care 
practică pescuitul la scară mică, pescuitul 
artizanal sau pescuitul costier.

Or. pt

Amendamentul 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Definiția pescuitului la scară mică 
trebuie să fie mai amplă și să ia în 
considerare mai multe criterii, incluzând, 
pe lângă criteriul dimensiunii flotelor, 
printre altele, aspecte precum condițiile 
meteorologice predominante, impactul 
tehnicilor de pescuit asupra ecosistemului 
marin, timpul petrecut pe mare și 
caracteristicile unității economice care 
exploatează resursele. Teritoriile insulare 
mici, care sunt dependente de pescuit, ar 
trebui să fie recunoscute și sprijinite în 
mod deosebit, atât prin alocarea unor 
resurse suplimentare, cât și din punct de 
vedere financiar, pentru a face posibil ca 
aceste comunități să continue să 
supraviețuiască și să prospere.

Or. en

Justificare

O situație posibilă tipică care demonstrează pericolul aplicării principiului „abordării 
nediferențiate”. Teritoriile insulare mici se disting prin dependența lor de navele de mici 
dimensiuni care depind de condițiile meteorologice de la țărmul Oceanului Atlantic. Este un 
aspect unic, dramatic și dur al moștenirii noastre europene comune, a cărei pierdere este 
riscantă pentru noi. În acest caz, criteriul aplicat pentru utilizarea dimensiunii navelor în 
zona de 12 mile marine nu este adecvat.

Amendamentul 312
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este necesar ca, în cadrul politicii 
maritime integrate și al politicii comune 
în domeniul pescuitului, să se recunoască 
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particularitățile regiunilor ultraperiferice, 
în special ale acelora care nu dispun de 
platformă continentală și ale căror 
resurse se concentrează la nivelul 
bancurilor de pește și al munților 
submarini. Aceste zone biogeografice 
vulnerabile ar trebui să fie protejate, 
accesul la ele ar trebui reglementat, iar 
exploatarea lor ar trebui limitată în 
funcție de resursele disponibile.

Or. pt

Amendamentul 313
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare 
trebuie să beneficieze în continuare de o 
protecție specială, deoarece contribuie la 
menținerea economiei locale a acestor 
insule, având în vedere situația 
structurală, socială și economică a 
respectivelor insule. Limitarea anumitor 
activități de pescuit în apele respective la 
navele de pescuit înregistrate în porturile 
din Insulele Azore, Madeira și Canare 
trebuie, în consecință, menținută.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 314
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul
insulelor Azore, Madeira și Canare 
trebuie să beneficieze în continuare de o 
protecție specială, deoarece contribuie la 
menținerea economiei locale a acestor 
insule, având în vedere situația structurală, 
socială și economică a respectivelor insule.
Limitarea anumitor activități de pescuit în 
apele respective la navele de pescuit 
înregistrate în porturile din Insulele Azore,
Madeira și Canare trebuie, în consecință, 
menținută.

(15) Resursele biologice marine din jurul
tuturor regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii trebuie să beneficieze în 
continuare de o protecție specială, deoarece 
contribuie la menținerea economiei locale a 
acestor insule, având în vedere situația 
structurală, socială și economică a 
respectivelor regiuni. Limitarea anumitor 
activități de pescuit în apele respective la 
navele de pescuit înregistrate în porturile 
din regiunile ultraperiferice ar trebui, în 
consecință, menținută.

Or. fr

Amendamentul 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare trebuie, în consecință, menținută.

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare ar trebui, în consecință, menținută.
Acest regim special de protecție ar trebui 
să vizeze apele Antilelor Franceze, ale 
Guyanei și ale Réunion, a căror situație 
este identică cu cea a regiunilor 
ultraperiferice menționate mai sus.

Or. fr
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Amendamentul 316
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. 
Limitarea anumitor activități de pescuit în 
apele respective la navele de pescuit 
înregistrate în porturile din Insulele Azore, 
Madeira și Canare trebuie, în consecință, 
menținută.

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare, 
inclusiv zonele lor maritime identificate 
ca vulnerabile din punct de vedere 
biogeografic, trebuie să beneficieze în 
continuare de o protecție specială, deoarece 
contribuie la menținerea economiei locale a 
acestor insule, având în vedere situația 
structurală, socială și economică a 
respectivelor insule. Anumite activități de 
pescuit în apele respective ar trebui, în 
consecință, limitate la navele de pescuit 
înregistrate în porturile din Insulele Azore, 
Madeira și Canare.

Or. pt

Amendamentul 317
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare trebuie, în consecință, menținută.

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare ar trebui, în consecință, menținută 
pe termen nelimitat.
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Or. en

Amendamentul 318
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule.
Limitarea anumitor activități de pescuit în 
apele respective la navele de pescuit 
înregistrate în porturile din Insulele Azore, 
Madeira și Canare trebuie, în consecință, 
menținută.

(15) Protecția specială a resurselor
biologice marine din jurul insulelor Azore, 
Madeira și Canare ar trebui menținută și 
consolidată, deoarece contribuie la 
menținerea economiei locale a acestor 
insule, având în vedere situația structurală, 
socială și economică a respectivelor insule.
Anumite activități de pescuit în apele 
respective ar trebui, în consecință, limitate
la navele de pescuit înregistrate în porturile 
din Insulele Azore, Madeira și Canare.

Or. pt

Amendamentul 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare trebuie, în consecință, menținută.

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, deoarece contribuie la menținerea 
economiei locale a acestor insule, având în 
vedere situația structurală, socială și 
economică a respectivelor insule. Limitarea 
anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din Insulele Azore, Madeira și 
Canare ar trebui, în consecință, menținută.
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Acest regim special de protecție ar trebui 
să vizeze apele Antilelor Franceze, ale 
Guyanei și ale Réunion, a căror situație 
este identică cu cea a regiunilor 
ultraperiferice menționate mai sus.

Or. fr

Amendamentul 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este necesară sprijinirea dezvoltării 
sectoarelor cheie în care regiunile 
ultraperiferice au potențialul de a se 
specializa și de a dezvolta avantaje 
competitive solide, de exemplu, cel al 
pescuitului și acvaculturii. Pentru a pune 
în aplicare o politică regională comună în 
domeniul pescuitului este necesară 
recunoașterea statutului lor special și 
aplicarea articolului 349 și a articolului 
355 alineatul (1) din TFUE.

Or. fr

Amendamentul 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este necesară sprijinirea dezvoltării 
sectoarelor cheie în care regiunile 
ultraperiferice au potențialul de a se 
specializa și de a dezvolta avantaje 
competitive solide, de exemplu cel al 
pescuitului și acvaculturii. Pentru a pune 
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în aplicare o politică regională comună în 
domeniul pescuitului este necesară 
recunoașterea statutului lor special și 
aplicarea articolului 349 și a articolului 
355 alineatul (1) din TFUE.

Or. fr

Amendamentul 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
pescării.

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
bazine maritime și pescării.

Or. fr

Amendamentul 323
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
pescării.

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale, dinamice și specifice
care să reflecte caracteristicile specifice ale 
diferitelor zone maritime și pescării.
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Or. pt

Amendamentul 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
pescării.

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor. În 
acest sens, statele membre ar trebui să 
coopereze strâns cu autoritățile publice și 
cu consiliile consultative regionale pentru 
a crea condiții pentru sustenabilitate, 
inclusiv la nivel local, prin intermediul 
acțiunilor participative la nivel regional, 
care sunt mai consecvente în ceea ce 
privește procedurile de luare a deciziilor 
care conduc la elaborarea de planuri 
multianule care reflectă în mod prioritar 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
pescării

Or. it

Amendamentul 325
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile specifice ale diferitelor 

(16) Obiectivul exploatării sustenabile a 
resurselor biologice marine este îndeplinit 
cu mai multă eficacitate printr-o abordare 
multianuală a gestionării pescăriilor, în 
cadrul căreia se instituie în mod prioritar 
planuri multianuale care să reflecte 
caracteristicile biologice specifice ale 
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pescării. diferitelor specii și ale fiecărei pescării.
Pentru a elabora planurile de gestionare, 
este esențial în primul rând să se 
elaboreze un atlas în care să fie 
identificate pescăriile și zonele de pescuit 
existente; ulterior, trebuie elaborat un
inventar al sistemelor de gestionare 
existente și, în ultimă instanță, trebuie 
definite unitățile de gestionare specifice 
pentru a realiza planurile de gestionare 
finale.

Or. es

Amendamentul 326
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute.

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute. Planurile multianuale ar 
trebui, de asemenea, să facă obiectul unor 
obiective de gestionare definite în mod 
clar pentru a contribui la exploatarea 
sustenabilă a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză. Planurile respective ar 
trebui adoptate după consultarea 
operatorilor din industria pescuitului și a 
oamenilor de știință, precum și a 
partenerilor instituționali, în cazul în care 
planurile de gestionare pot avea 
consecințe sociale sau de mediu asupra 
regiunilor vizate.
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Or. fr

Amendamentul 327
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute.

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
ar trebui să constituie baza pentru 
stabilirea posibilităților de pescuit și a 
țintelor cuantificabile în vederea 
exploatării durabile a stocurilor și a 
ecosistemelor marine în cauză, definind 
calendare clare și prevăzând, în același 
timp, adaptarea lor în funcție de dinamica 
stocurilor și ar trebui să acopere și să facă 
diferența între segmentele din flotele 
statelor membre care pescuiesc stocurile 
respective în funcție de ratele capturilor 
în cazul resurselor care urmează să fie 
restabilite.

Or. pt

Amendamentul 328
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
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cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute.

cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute. Planurile multianuale ar 
trebui elaborate în deplină cooperare cu 
părțile interesate, cu statele membre și cu 
consiliile consultative.

Or. en

Amendamentul 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute.

(17) Ori de câte ori este posibil, planurile 
multianuale trebuie să cuprindă mai multe 
stocuri, dacă stocurile respective sunt 
exploatate împreună. Planurile multianuale 
trebuie să constituie baza pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit și a țintelor 
cuantificabile în vederea exploatării 
durabile a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză, definind calendare clare și 
mecanisme de salvgardare pentru situații 
neprevăzute. Planurile multianuale ar 
trebui, de asemenea, să facă obiectul unor 
obiective de gestionare definite în mod 
clar pentru a contribui la exploatarea 
sustenabilă a stocurilor și a ecosistemelor 
marine în cauză. Acestea ar trebui 
adoptate după consultarea operatorilor 
din industria pescuitului și a oamenilor de 
știință, precum și a partenerilor 
instituționali, în cazul în care planurile de 
gestionare pot avea consecințe sociale sau 
de mediu asupra regiunilor vizate.

Or. fr
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Amendamentul 330
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate 
de capturi nedorite și aruncate înapoi în 
mare. Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea
semnificativă a capturilor nedorite și 
aruncate înapoi în mare, ținându-se seama 
de caracteristicile specifice fiecărei 
pescării/fond de pescuit? și pe baza unor 
evaluări de impact anterioare care să 
analizeze cauzele aruncării capturilor 
înapoi în mare și impactul social, 
economic și de mediu al măsurilor 
propuse. Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Ar trebui elaborate și puse în 
aplicare planuri multianuale pentru 
reducerea semnificativă a capturilor 
aruncate înapoi în mare.

Or. fr

Justificare

Consistency with Article 15 concerning significantly reducing discards.

Amendamentul 331
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate 
de capturi nedorite și aruncate înapoi în 
mare. Într-adevăr, capturile nedorite și 

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea
semnificativă a capturilor nedorite și 
aruncate înapoi în mare, ținându-se seama 
de caracteristicile specifice fiecărei 
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aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

pescării/fond de pescuit? și pe baza unor 
evaluări de impact anterioare care să 
analizeze cauzele aruncării capturilor 
înapoi în mare și impactul social, 
economic și de mediu al măsurilor 
propuse. Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și pot afecta negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Ar trebui elaborate și puse în 
aplicare planuri de reducere a capturilor
din stocurile gestionate extrase în timpul 
activităților de pescuit în apele Uniunii sau 
de către navele de pescuit ale Uniunii, ceea 
ce ar încuraja îmbunătățirea selectivității 
uneltelor de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 332
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii. Se iau măsuri în vederea 
utilizării, mai degrabă decât a aruncării 
înapoi în mare, a capturilor nedorite 
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debarcate.

Or. en

Amendamentul 333
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și, dacă este posibil, eliminarea nivelurilor 
actuale ridicate de capturi nedorite și 
aruncate înapoi în mare. Într-adevăr, 
capturile nedorite și aruncarea lor înapoi în 
mare reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă în 
aplicare treptat obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii.

Or. es

Justificare

Reducerea și, dacă este posibil, eliminarea capturilor nedorite și aruncate înapoi în mare ale 
diferitelor specii de pește vor fi posibile în funcție de fiecare caz în parte și doar după ce au 
fost găsite soluții pentru cauzele care stau la baza acestora, prin urmare această obligație, 
asemenea obligației de a debarca integral capturile, ar trebui impusă treptat.

Amendamentul 334
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea treptată a nivelurilor actuale 
ridicate de capturi nedorite și aruncate 
înapoi în mare. Într-adevăr, capturile 
nedorite și aruncarea lor înapoi în mare 
reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor din motive comerciale care 
trebuie analizate de urgență cu scopul de 
a le elimina. Trebuie stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea treptată a nivelurilor actuale 
ridicate de capturi nedorite și aruncate 
înapoi în mare. Într-adevăr, capturile 
nedorite și aruncarea lor înapoi în mare 
reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.
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Or. it

Amendamentul 336
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri fezabile și 
realiste pentru reducerea și eliminarea 
nivelurilor actuale ridicate de capturi 
nedorite și aruncate înapoi în mare. Din 
nefericire, actele legislative anterioare au 
obligat deseori pescarii să arunce înapoi 
în mare resurse valoroase. Aruncarea 
capturilor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Ar trebui stabilită și pusă 
treptat în aplicare, în mod diferențiat în 
funcție de pescărie, obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și, dacă este posibil, eliminarea nivelurilor 
actuale ridicate de capturi nedorite și 
aruncate înapoi în mare. Într-adevăr, 
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lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

capturile nedorite și aruncarea lor înapoi în 
mare reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare.
Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
nivelurilor actuale ridicate de capturi 
nedorite și aruncate înapoi în mare, 
utilizându-se tehnici de evitare și de 
reducere la minimum a speciilor nedorite. 
Astfel de practici trebuie stimulate în mod 
corespunzător la toate nivelurile.

Or. en

Justificare

Interzicerea aruncării în mare nu va rezolva problema legată de aruncarea înapoi în mare, o 
problemă cu multe implicații și extrem de complexă. Luarea de măsuri de evitare și de 
reducere la minimum, însoțite de stimulente într-un termen limitat reprezintă o modalitate 
eficientă de a aborda problema. După luarea acestor măsuri, se va examina utilitatea 
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interzicerii aruncării capturilor înapoi în mare, întrucât măsurile vor fi eliminat practic 
aruncarea înapoi în mare a capturilor.

Amendamentul 339
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare.
Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea treptată a nivelurilor actuale 
ridicate de capturi nedorite și aruncate 
înapoi în mare realizând o analiză pentru 
fiecare activitate de pescuit în parte și 
ținând seama de argumentele tehnice, de 
reglementare și legate de piață pentru a 
atenua impactul socioeconomic asupra 
sectorului pescuitului și pentru a garanta 
durabilitatea pe termen lung, evitând 
adoptarea unor măsuri stricte, care ar 
destabiliza acest sector. Ar trebui stabilită 
obligația de a debarca integral capturile din 
stocurile gestionate extrase în timpul 
activităților de pescuit în apele Uniunii sau 
de către navele de pescuit ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 340
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 

(18) Sunt necesare măsuri pentru 
reducerea, în măsura posibilului, a 
nivelurilor actuale ridicate de capturi 
nedorite pentru a evita aruncarea lor
înapoi în mare. Într-adevăr, capturile 
nedorite și aruncarea lor înapoi în mare 
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exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația ca, în cadrul unor 
activități de pescuit al unei singure specii, 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii să fie debarcate integral. În cazul 
pescuitului mixt pentru care nu este 
posibilă eliminarea capturilor nedorite și 
introducerea unei obligații de debarcare 
integrală a capturilor, reducerea 
progresivă a capturilor nedorite și a celor 
aruncate înapoi în mare trebuie realizată 
în mod obiectiv.

Or. en

Amendamentul 341
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii. Ar trebui să se acorde prioritate 
dezvoltării, promovării și încurajării 
măsurilor și stimulentelor care vizează 
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evitarea capturilor nedorite de la bun 
început.

Or. en

Amendamentul 342
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii. 

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare
pentru toate ecosistemele marine în care 
acest lucru este posibil. Într-adevăr, în 
numeroase medii marine, capturile 
nedorite și aruncarea lor înapoi în mare 
reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase în 
timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii. Punerea în aplicare a acestei 
măsuri se bazează pe studii științifice 
documentate, ținând seama de 
caracteristicile specifice zonelor de 
pescuit europene și examinând motivele 
aruncării înapoi în mare cu scopul de a 
asigura utilizarea uneltelor de pescuit 
adecvate în fiecare caz.

Or. el

Amendamentul 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare.
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă treptat 
în aplicare obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate extrase 
în timpul activităților de pescuit în apele 
Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate de 
capturi nedorite și aruncate înapoi în mare, 
ținându-se seama de caracteristicile 
specifice fiecărei activități de pescuit? și 
luând măsuri adecvate pentru reducerea 
lor în cadrul planurilor de gestionare. 
Într-adevăr, capturile nedorite și aruncarea 
lor înapoi în mare reprezintă o risipă 
considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie să se țină seama de 
problema deosebită a reducerii capturilor 
aruncate înapoi în mare în cazul 
pescăriilor mixte și al pescăriilor care nu 
sunt gestionate conform sistemului TAC, 
cum ar fi cele din Marea Mediterană.

Or. es

Amendamentul 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
și eliminarea nivelurilor actuale ridicate 
de capturi nedorite și aruncate înapoi în 
mare. Într-adevăr, capturile nedorite și 
aruncarea lor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Trebuie stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea
semnificativă a capturilor nedorite și 
aruncate înapoi în mare, ținându-se seama 
de caracteristicile specifice fiecărei 
pescării/fond de pescuit/activității de 
pescuit? și pe baza unor evaluări de 
impact anterioare care să analizeze 
cauzele aruncării capturilor înapoi în 
mare și impactul social, economic și de 
mediu al măsurilor propuse. Într-adevăr, 
capturile nedorite și aruncarea lor înapoi în 
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integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

mare reprezintă o risipă considerabilă și
pot afecta negativ exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine și ecosistemele 
marine, precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Ar trebui elaborate și puse în 
aplicare planuri de reducere a capturilor
din stocurile gestionate extrase în timpul 
activităților de pescuit în apele Uniunii sau 
de către navele de pescuit ale Uniunii, ceea 
ce ar încuraja îmbunătățirea selectivității 
uneltelor de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Stimularea îmbunătățirii 
selectivității activității de pescuit nu ar 
trebui să însemne creșterea capturilor 
totale admisibile pentru a include 
capturile care, în caz contrar, ar fi 
aruncate înapoi în mare.

Or. en

Amendamentul 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Obligația de a debarca integral 
capturile din stocurile gestionate ar trebui 
introdusă pentru activitățile de pescuit de 
la caz la caz. Odată aruncate înapoi în 
mare, speciile cu o rată de supraviețuire 
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ridicată vor fi excluse din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 347
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Legislația care le impunea în trecut 
pescarilor din pescăriile mixte să arunce o 
parte din captură înapoi în mare ar trebui 
modificată. Ar trebui desfășurate în mod 
prioritar cercetări privind ratele de 
supraviețuire a capturilor aruncate înapoi 
în mare. Inițiativele privind utilizarea 
unor unelte de pescuit mai selective și mai 
inovatoare ar trebui să poată deveni 
realitate atât din punct de vedere 
legislativ, cât și financiar.

Or. en

Amendamentul 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Stimularea îmbunătățirii 
selectivității activității de pescuit nu ar 
trebui să însemne creșterea capturilor 
totale admisibile pentru a include 
capturile care, în caz contrar, ar fi 
aruncate înapoi în mare.

Or. en
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Amendamentul 349
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 350
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 352
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu ar 
trebui să genereze avantaje sau 
dezavantaje economice complete pentru 
operator.

Or. nl

Amendamentul 353
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu (19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
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trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi ar 
trebui să fie controlată și să excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

Or. pt

Amendamentul 354
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman sau în 
alte scopuri.

Or. it

Amendamentul 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu 
trebuie să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi 
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trebuie să fie limitată și sa excludă 
vânzarea pentru consumul uman.

trebuie să fie limitată la distribuirea 
gratuită a produselor debarcate în scopuri 
benefice sau caritabile și în alte scopuri 
decât pentru consumul uman. 

Or. pt

Amendamentul 356
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul conservării stocurilor, 
trebuie aplicate obiective clare cu privire la 
anumite măsuri tehnice.

(20) În scopul conservării stocurilor, 
trebuie aplicate obiective clare cu privire la 
anumite măsuri tehnice și avize științifice 
independente, iar nivelurile de guvernanță 
ar trebui adaptate la cerințele în materie 
de gestionare.

Or. fr

Amendamentul 357
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul conservării stocurilor, 
trebuie aplicate obiective clare cu privire la 
anumite măsuri tehnice.

(20) În scopul conservării stocurilor și al 
adaptabilității flotelor și activităților de 
pescuit, ar trebui aplicate obiective clare cu 
privire la anumite măsuri tehnice.

Or. pt

Amendamentul 358
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul conservării stocurilor, 
trebuie aplicate obiective clare cu privire la 
anumite măsuri tehnice.

(20) În scopul conservării stocurilor, 
trebuie aplicate obiective clare cu privire la 
anumite măsuri tehnice și avize științifice 
independente, iar nivelurile de guvernanță 
ar trebui adaptate la nevoile în materie de 
gestionare.

Or. es

Amendamentul 359
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile care 
respectă TAC sau un regim de cote sau de 
limitare a eforturilor de pescuit pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit pe baza unor planuri în 
etape privind activitatea de pescuit bazate 
pe date științifice clare și comune.

Or. fr

Amendamentul 360
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă eventual 
la producția maximă durabilă, prin 
stabilirea de limite pentru capturi și/sau 
pentru efortul de pescuit.

Or. es

Amendamentul 361
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit, după caz.

Or. pt

Amendamentul 362
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin după 
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de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

elaborarea unor planuri în etape privind 
activitatea de pescuit bazate pe date 
științifice clare și comune.

Or. es

Amendamentul 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit. Dacă nu sunt 
disponibile date suficiente, pescuitul ar 
trebui gestionat utilizându-se standarde 
echivalente.

Or. pt

Amendamentul 364
Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
și aplicarea unor măsuri tehnice de 
conservare adecvate.

Or. en
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Amendamentul 365
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile care pot fi 
comercializate pentru care nu au fost 
stabilite planuri multianuale, ar trebui 
asigurate rate de exploatare prin care să se 
ajungă la producția maximă durabilă, prin 
recomandarea unor regimuri progresive 
bazate pe dovezi științifice solide.

Or. el

Amendamentul 366
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, trebuie asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi și/sau pentru 
efortul de pescuit.

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, ar trebui asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, dacă este 
posibil, prin stabilirea de limite pentru 
capturi și/sau pentru efortul de pescuit.

Or. en

Amendamentul 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)



AM\901580RO.doc 85/174 PE489.437v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să asigure 
îndeplinirea de către toate flotele și 
pescăriile Uniunii a unor obiective 
stabilite în comun. Pentru a realiza 
obiectivele în temeiul noii legislații și 
pentru ca activitatea de pescuit să fie 
sustenabilă, în situațiile în care adaptarea 
este deosebit de dificilă, va fi necesară 
stabilirea unor perioade de adaptare 
tranzitorii.

Or. it

Amendamentul 368
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Uniunea ar trebui să-și accelereze 
eforturile în vederea eficientizării 
cooperării și gestionării stocurilor la nivel 
internațional în mările care se 
învecinează atât cu state ale UE, cât și cu 
țări terțe și să prevadă, după caz, crearea 
unei organizații regionale de gestionare a 
pescuitului în aceste zone.

Or. it

Amendamentul 369
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru. Astfel, 
orice reducere a posibilităților de pescuit 
ar trebui realizată treptat pentru a putea fi 
absorbită și compensată în timp.

Or. fr

Amendamentul 370
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește o parte a 
sectorului pescuitului și dependența de 
activitățile de pescuit a anumitor 
comunități costiere, este necesară 
asigurarea stabilității relative a activităților 
de pescuit, prin alocarea posibilităților de 
pescuit între statele membre, pe baza unei 
cote previzibile din stocuri pentru fiecare 
stat membru.

Or. fr

Amendamentul 371
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere și 
faptul că principiul stabilității relative a 
generat o discrepanță semnificativă între 
cotele alocate statelor membre și nevoile 
reale ale flotelor lor, ceea ce a condus la o 
alocare neadecvată a posibilităților de 
pescuit în prezent și creând situația în 
care nu există garanția că drepturile de 
pescuit aparțin în continuare 
comunităților costiere corespunzătoare; 
întrucât și-a pierdut semnificația inițială, 
este necesară abolirea principiului 
stabilității relative, care nu ar trebui să 
aibă întâietate față de dispozițiile 
tratatelor, astfel încât să se evite aducerea 
de daune statelor membre care sunt 
discriminate prin aplicarea principiului în 
cauză.

Or. es

Amendamentul 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru, 
ținându-se cont de gradul de respectare a 
dispozițiilor politicii comune în domeniul 
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pescuitului.

Or. en

Amendamentul 373
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru.

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a anumitor comunități costiere, este 
necesară asigurarea stabilității relative a 
activităților de pescuit, prin alocarea 
posibilităților de pescuit între statele 
membre, pe baza unei cote previzibile din 
stocuri pentru fiecare stat membru, 
ținându-se cont de eventualele consecințe 
sociale sau economice.

Or. el

Amendamentul 374
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Având în vedere situația biologică 
temporară a stocurilor, această stabilitate 
relativă a activităților de pescuit trebuie să 
protejeze nevoile specifice ale regiunilor în 
care comunitățile locale depind în mod 
special de pescuit și de activitățile conexe, 
în conformitate cu decizia luată de Consiliu 
prin Rezoluția sa din 3 noiembrie 1976 
privind anumite aspecte externe ale creării 

(23) Având în vedere situația biologică 
temporară a stocurilor, această stabilitate 
relativă a activităților de pescuit trebuie să 
protejeze nevoile specifice ale regiunilor în 
care comunitățile locale depind în mod 
special de pescuit și de activitățile conexe, 
îndeosebi ale regiunilor ultraperiferice, în 
conformitate cu decizia luată de Consiliu 
prin Rezoluția sa din 3 noiembrie 1976 
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unei zone de pescuit de 200 de mile în 
Comunitate, cu aplicare de la 1 ianuarie 
1977, în special anexa VII. Prin urmare, 
conceptul vizat, acela de stabilitate relativă, 
trebuie să fie înțeles în acest sens.

privind anumite aspecte externe ale creării 
unei zone de pescuit de 200 de mile în 
Comunitate, cu aplicare de la 1 ianuarie 
1977, în special anexa VII. Prin urmare, 
conceptul vizat, acela de stabilitate relativă, 
trebuie să fie înțeles în acest sens.

Or. pt

Amendamentul 375
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre trebuie să fie în 
măsură să prezinte Comisiei cereri 
motivate, pentru ca aceasta să elaboreze 
măsuri în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului care să corespundă 
măsurilor identificate de statele membre ca 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
care le revin în ceea ce privește ariile de 
protecție specială prevăzute la articolului 4 
din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, în ceea ce privește ariile speciale 
de conservare prevăzute la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și în ceea ce privește ariile marine 
protejate prevăzute la articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”).

(24) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să prezinte Comisiei cereri 
motivate, pentru ca aceasta să elaboreze 
măsuri în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului care să corespundă 
măsurilor identificate de statele membre ca 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
care le revin în ceea ce privește ariile de 
protecție specială, îndeosebi regiunile 
sensibile din punct de vedere 
biogeografic, prevăzute la articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, în ceea ce privește ariile speciale 
de conservare prevăzute la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și în ceea ce privește ariile marine 
protejate prevăzute la articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”).

Or. pt
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Amendamentul 376
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre trebuie să fie în 
măsură să prezinte Comisiei cereri 
motivate, pentru ca aceasta să elaboreze 
măsuri în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului care să corespundă 
măsurilor identificate de statele membre ca 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
care le revin în ceea ce privește ariile de 
protecție specială prevăzute la articolului 4 
din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, în ceea ce privește ariile speciale 
de conservare prevăzute la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și în ceea ce privește ariile marine 
protejate prevăzute la articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”).

(24) Statele membre trebuie să fie în 
măsură să prezinte Comisiei cereri 
motivate, pentru ca aceasta să elaboreze 
măsuri în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului care să corespundă 
măsurilor identificate de statele membre ca 
necesare pentru a se conforma obligațiilor 
care le revin în ceea ce privește ariile de 
protecție specială prevăzute la articolului 4 
din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, în ceea ce privește ariile speciale 
de conservare prevăzute la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică și în ceea ce privește ariile marine 
protejate prevăzute la articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru 
de acțiune comunitară în domeniul politicii 
privind mediul marin (Directiva-cadru 
„Strategia pentru mediul marin”). Se va 
propune crearea unei „rețele de zone 
marine protejate” la nivel european, care 
va fi adoptată în funcție de intensitatea 
efortului de pescuit și de vulnerabilitatea 
speciilor examinate, precum și de 
consecvența cu diferitele utilizări ale 
mediului marin.

Or. es
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Amendamentul 377
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

(25) După consultarea consiliilor 
consultative și a statelor membre vizate, 
Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

Or. fr

Amendamentul 378
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta, pe baza unor temeiuri 
științifice solide și în funcție de avizele 
părților interesate, în special ale 
consiliilor consultative, măsuri de urgență 
aplicabile temporar în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

Or. pt

Amendamentul 379
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit excesiv și 
care necesită acțiune imediată și în urma 
impactului anumitor proiecte urbane 
asupra mediului marin, a poluării sau a 
schimbărilor climatice. În cazul în care 
activitatea de pescuit este suspendată sau 
abandonată în urma acestor măsuri 
temporare, ar trebui instituite planuri 
sociale pentru a oferi compensații 
operatorilor sau pentru a-i încuraja să-și 
continue activitatea, în mod prioritar, în 
cadrul întregului proces de producție din 
sectorul pescuitului.

Or. es

Amendamentul 380
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată.

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată. Aceste măsuri 
ar trebui limitate în timp și ar trebui să 
funcționeze într-o perioadă fixă.

Or. en



AM\901580RO.doc 93/174 PE489.437v01-00

RO

Justificare

În conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Amendamentul 381
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri 
temporare în cazul unei amenințări grave 
la adresa conservării resurselor biologice 
marine sau la adresa ecosistemului, 
amenințare care rezultă din activitățile de 
pescuit și care necesită acțiune imediată.

Or. en

Justificare

Statele membre sunt mai aproape de zonele de pescuit implicate, fiind, prin urmare, capabile 
să reacționeze cu rapiditate. Prin urmare, decentralizarea treptată ar trebui să ofere statelor 
membre posibilitatea de a acționa cu rapiditate atunci când este necesar.

Amendamentul 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
bazine marine și ale fiecărei pescării în 
parte și pentru a crește gradul de respectare 
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respectare a politicii. a politicii.

Or. fr

Amendamentul 383
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

(26) După consultarea operatorilor din 
industrie și a oamenilor de știință, statele
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri de conservare și măsuri 
tehnice pentru punerea în aplicare a 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru a permite politicii să abordeze mai 
bine realitățile și caracteristicile specifice 
ale fiecărei pescării în parte și pentru a 
crește gradul de respectare a politicii.

Or. fr

Amendamentul 384
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii, în conformitate cu 
principiul gestionării la nivel local.
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Or. pt

Amendamentul 385
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul 
de respectare a politicii.

(26) Gestionarea politicii comune în 
domeniul pescuitului ar trebui să fie mai 
eficientă într-un context regional, însă, în 
niciun caz, nu ar trebui renaționalizată.
În acest sens și în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (3) din Decizia 
2009/937/UE a Consiliului de adoptare a 
regulamentului său de procedură, se 
înființează grupuri de lucru regionale în 
sectorul pescuitului care, pe baza 
rapoartelor întocmite de consiliile
consultative, vor gestiona activitatea de 
pescuit în anumite zone prin intermediul 
unor măsuri mai ferme ale statelor 
membre implicate în activitatea de pescuit 
din diferite zone sau a anumitor populații 
de pește.

Or. es

Justificare

Considerentul a fost adaptat pentru a ține seama de introducerea unui nou capitol la Titlul 
III, care are drept scop adaptarea PCP astfel încât să capete un caracter regional real.

Amendamentul 386
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 

(26) Statele membre, în strânsă cooperare 
cu consiliile consultative, trebuie să aibă 
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conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

Or. fr

Amendamentul 387
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

(26) Ținând seama în mod corespunzător 
de avizele consiliilor consultative 
relevante și ale părților interesate, statele
membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri de conservare și măsuri 
tehnice pentru punerea în aplicare a 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru a permite politicii să abordeze mai 
bine realitățile și caracteristicile specifice 
ale fiecărei pescării în parte și pentru a 
crește gradul de respectare a politicii.

Or. en

Amendamentul 388
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 

(26) Statele membre trebuie să poarte 
responsabilitatea adoptării de măsuri de 
conservare și măsuri tehnice pentru 
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punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

punerea în aplicare a politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru a permite 
politicii să abordeze mai bine realitățile și 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
pescării în parte și pentru a crește gradul de 
respectare a politicii.

Or. en

Amendamentul 389
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să coopereze la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 390
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Realizarea regionalizării depinde de 
buna guvernanță și de adaptarea 
normelor la caracteristicile specifice ale 
fiecărei zone de pescuit și maritime, prin 
urmare statele membre ar trebui să 
dispună de competențe sporite în 
domeniul regionalizării pescuitului, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
asigurând implicarea sectorului și crearea 
de sinergii. Obiectivele politicii comune în 
domeniul pescuitului pot fi îndeplinite 
într-o mai mare măsură numai printr-o 
mai mare implicare a sectorului și a 
părților interesate în elaborarea 
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măsurilor.

Or. pt

Amendamentul 391
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În ceea ce privește propria zonă de 12 
mile marine, statelor membre trebuie să li 
se permită să adopte măsuri de conservare 
și gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția ca, în cazul 
în care se măsurile respective se aplică 
navelor de pescuit din Uniune aparținând 
altor state membre, măsurile adoptate să 
fie nediscriminatorii, să fi avut loc o 
consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă de 12 mile marine.

(27) Este necesară autorizarea statelor 
membre să adopte, fiecare în zona proprie 
de 12 mile marine și în zonele adiacente,
în funcție de extinderea platformei 
continentale, măsuri de conservare și 
gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția să fi avut 
loc o consultare prealabilă cu alte state 
membre interesate, iar Uniunea să nu fi 
adoptat măsuri care să vizeze în mod 
specific conservarea și gestionarea în 
respectiva zonă.

Or. pt

Amendamentul 392
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Transferul de ambarcațiuni între 
diferitele zone geografice maritime nu ar 
trebui permis dacă nu se garantează că 
sustenabilitatea activităților de pescuit și a 
comunităților locale nu este periclitată de 
creșterea eforturilor de pescuit, ca urmare 
a creșterii numărului de ambarcațiuni ce 
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operează într-o anumită zonă.

Or. pt

Amendamentul 393
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În ceea ce privește regiunile 
ultraperiferice ale Insulelor Azore 
Madeira și Canare, este necesar ca statele 
membre să fie autorizate să adopte, în 
zona proprie de 200 de mile marine care 
corespunde zonei lor economice exclusive, 
măsuri de conservare și gestionare 
aplicabile tuturor navelor de pescuit ale 
Uniunii, cu condiția să fi avut loc o 
consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă.

Or. pt

Amendamentul 394
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În ceea ce privește stocurile din apele 
Uniunii, statelor membre trebuie să li se 
permită să adopte măsuri de conservare și 
gestionare aplicabile exclusiv navelor de 
pescuit care arborează pavilionul lor.

(28) În ceea ce privește stocurile din apele 
Uniunii, este necesar ca, după consultarea 
operatorilor din domeniu și a oamenilor 
de știință, statele membre să poată adopta
măsuri de conservare și gestionare 
aplicabile exclusiv navelor de pescuit ale 
Uniunii care arborează pavilionul lor. 
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După caz, ar trebui implicate și celelalte 
state membre interesate de zona de pescuit 
respectivă.

Or. fr

Amendamentul 395
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 396
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 397
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

eliminat

Or. it

Amendamentul 398
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 

eliminat
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pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

Or. es

Amendamentul 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 

eliminat
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ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

Or. fr

Amendamentul 400
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 

eliminat
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transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

Or. pt

Amendamentul 401
Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem opțional 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru majoritatea stocurilor gestionate în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, pentru toate navele cu o 
lungime de minimum 12 metri și pentru 
toate celelalte nave care pescuiesc cu 
unelte tractate. Statele membre pot exclude 
din sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile navele cu o lungime de până 
la 12 metri care nu utilizează unelte 
tractate. Acest sistem trebuie să contribuie 
la reduceri ale flotei determinate de sector 
și la îmbunătățirea performanței 
economice, transformând posibilitățile de 
pescuit anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. en

Amendamentul 403
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului,
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate.
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

(29) Sistemul de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru majoritatea stocurilor 
gestionate în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului ridică întrebări cu 
privire la concentrarea lor și crearea de 
monopoluri. Statele membre pot pune în 
aplicare sistemul în mod voluntar 
respectând principiile subsidiarității și 
proporționalității pentru toate navele cu o 
lungime de minimum 12 metri și pentru 
toate celelalte nave care pescuiesc cu 
unelte tractate. Statele membre pot exclude 
din sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile navele cu o lungime de până 
la 12 metri care nu utilizează unelte 
tractate. Acest sistem trebuie să contribuie 
la reduceri ale flotei determinate de sector 
și la îmbunătățirea performanței 
economice, transformând posibilitățile de 
pescuit anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. en

Amendamentul 404
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
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majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 15 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 15 metri
care nu utilizează unelte tractate și care nu 
petrec mai mult de 24 de ore pe mare. 
Acest sistem trebuie să contribuie la 
reduceri ale flotei determinate de sector și 
la îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. es

Justificare

În anumite cazuri, având în vedere condițiile geografice și meteorologice, flota de pescuit la 
scară mică nu poate fi definită ca având o lungime de până la 12 metri.

Amendamentul 405
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, este
pus în aplicare un sistem opțional de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
stocurile gestionate prin TAC și cote în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, pentru navele cu o lungime de 
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minimum 12 metri și pentru toate celelalte
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot include în sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care utilizează unelte tractate. Atunci când 
există un dezechilibru între capacitatea 
flotei și resursele disponibile, acest sistem 
trebuie să contribuie la reduceri ale flotei 
determinate de sector și la îmbunătățirea 
performanței economice, transformând 
posibilitățile de pescuit anuale ale unui stat 
membru în concesiuni sigure din punct de 
vedere juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. pt

Amendamentul 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale
flotei determinate de sector și la 

(29) Statele membre pot pune în aplicare 
un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru majoritatea stocurilor 
gestionate în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului. Acest sistem trebuie 
să contribuie la reducerea flotei 
determinate de sector și la îmbunătățirea 
performanței economice. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 



PE489.437v01-00 110/174 AM\901580RO.doc

RO

îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. pt

Amendamentul 407
Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic,
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 

(29) La cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele
membre, ar trebui să pună în aplicare, în 
mod voluntar și în funcție de condițiile 
existente, un sistem de concesiuni de 
pescuit pentru majoritatea stocurilor 
gestionate în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului. Acest sistem trebuie 
să contribuie la transformarea
posibilităților de pescuit anuale ale unui 
stat membru în concesiuni sigure din punct 
de vedere juridic și exclusive. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit trebuie să 
stabilească doar drepturi de utilizare a unei 
părți a posibilităților de pescuit anuale care 
revin unui stat membru, drepturile putând 
fi retrase în conformitate cu normele 
stabilite.
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posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. en

Amendamentul 408
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, poate 
fi pus în aplicare un sistem de concesiuni 
de pescuit transferabile pentru majoritatea 
stocurilor gestionate în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului, pentru 
toate navele cu o lungime de minimum 12 
metri și pentru toate celelalte nave care 
pescuiesc cu unelte tractate. Statele 
membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. en

Justificare

Introducerea obligatorie a concesiunilor de pescuit transferabile ar conduce rapid la 
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adunarea unui număr excesiv de cote pentru controlarea unui număr relativ redus de entități 
comerciale, conducând astfel la dispariția comunităților costiere de pescuit. Această situație 
ar avea consecințe negative asupra comunităților tradiționale de pescuit din UE, deci nu ar 
trebui sprijinită.

Amendamentul 409
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate.
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, poate 
fi pus în aplicare, în mod voluntar, un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru majoritatea stocurilor 
gestionate în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului, pentru toate navele 
cu o lungime de minimum 15 metri și 
pentru toate celelalte nave care pescuiesc 
cu unelte tractate. Statele membre pot 
exclude din sistemul concesiunilor de 
pescuit transferabile navele cu o lungime 
de până la 15 metri care nu utilizează 
unelte tractate. Acest sistem trebuie să 
contribuie la reduceri ale flotei determinate 
de sector și la îmbunătățirea performanței 
economice, transformând posibilitățile de 
pescuit anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite. 
Amendamentul

Or. es
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Amendamentul 410Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

(29) Accesul la activitatea de pescuit ar 
trebui să se bazeze pe criterii sociale și de 
mediu în vederea promovării pescuitului 
responsabil; astfel, sunt încurajați 
operatorii care, prin activitatea lor de 
pescuit, cauzează cele mai puține daune 
mediului și aduc cele mai multe beneficii 
societății.

Or. en

Amendamentul 411
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, (29) Statele membre ar trebui să fie 
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trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri 
ale flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit
anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic, exclusive și transferabile. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele 
stabilite.

însărcinate cu dezvoltarea propriilor 
sisteme de alocare a posibilităților de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 412
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 

(29) Statele membre pot, dacă doresc, să
pună în aplicare un sistem de concesiuni 
de pescuit transferabile pentru majoritatea 
stocurilor gestionate în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului, pentru 
toate navele cu o lungime de minimum 12 
metri și pentru toate celelalte nave care 
pescuiesc cu unelte tractate. Statele 
membre pot exclude din sistemul 
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concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite. 

concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. el

Amendamentul 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului,
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru flota de pescuit în marea liberă și 
flota de pescuit de adâncime. Statele 
membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 15 metri
care nu petrec mai mult de 24 de ore pe 
mare. Acest sistem trebuie să contribuie la 
reduceri ale flotei determinate de sector și 
la îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
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anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. es

Amendamentul 414
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
trebuie pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile, 
opțional în fiecare stat membru, pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
pentru toate navele cu o lungime de 
minimum 12 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 12 metri 
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem trebuie să contribuie la reduceri ale 
flotei determinate de sector și la 
îmbunătățirea performanței economice, 
transformând posibilitățile de pescuit 
anuale ale unui stat membru în concesiuni 
sigure din punct de vedere juridic, 
exclusive și transferabile. Deoarece 
resursele biologice marine sunt un bun 
comun, concesiunile de pescuit 
transferabile trebuie să stabilească doar 
drepturi de utilizare a unei părți a 
posibilităților de pescuit anuale care revin 
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retrase în conformitate cu normele stabilite. unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

Or. pt

Amendamentul 415
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29 a) Consideră că Comisia ar trebui să 
realizeze evaluări ale flotelor pentru a 
obține rezultate credibile cu privire la 
situația exactă legată de capacitatea 
excedentară la nivelul UE, contribuind 
astfel la propunerea unor instrumente 
adecvate și speciale pentru reducerea 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 416
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile ar putea fi o modalitate 
adecvată de a organiza flota și activitatea 
în funcție de resursele disponibile în cazul 
în care navele în cauză pescuiesc cu 
unelte tractate, însă nu ar trebui aplicat în 
cazul activităților de pescuit artizanal sau 
costier, și anume activităților de pescuit 
cu vase de pescuit cu o lungime mai mică 
de 15 metri, care furnizează produse 
pentru a fi consumate proaspete și 
respectă mediul înconjurător, precum și 
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tradiția înrădăcinată, care depind din 
punct de vedere social și economic de 
contextul local și care sunt o proprietate și 
o activitate de familie, utilizând unelte 
ecologice. 

Or. es

Amendamentul 417
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 418
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 

eliminat
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bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

Or. fr

Amendamentul 419
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 

eliminat
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pescuitului.

Or. en

Amendamentul 421
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 424
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 425
Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și 
încredințată sectorului pescuitului și 
pentru a se asigura faptul că pescarii care 
pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 426
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

(30) Concesiunile de pescuit pot fi
transferabile și închiriate pe baza unor 
criterii echitabile, obiective și 
transparente, acordându-se acces în mod 
prioritar celor care practică pescuitul într-
un mod responsabil din punct de vedere 
social și ecologic, pentru ca gestionarea 
posibilităților de pescuit să fie 
descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului. În conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității, statele 
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membre ar trebui să aibă competența de a 
lua cele mai adecvate măsuri pentru a 
reduce capacitatea de pescuit 
excedentară, după caz, în funcție de 
caracteristicile specifice diferitelor flote 
de pescuit și bazine maritime.

Or. en

Amendamentul 427
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că
pescarii care pleacă din sector nu vor 
trebui să se bazeze pe asistență financiară 
publică în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului.

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului cu scopul de a crea condițiile 
necesare pentru ca pescarii care pleacă din 
sector să nu trebuiască să se bazeze pe 
asistență financiară publică în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 428
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor 
trebui să se bazeze pe asistență financiară 

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului.
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publică în cadrul politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 429
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

(30) Statele membre au libertatea de a 
adopta concesiuni de pescuit transferabile
și care pot fi închiriate pentru ca 
gestionarea posibilităților de pescuit să fie 
descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

Or. el

Amendamentul 430
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

(30) În conformitate cu sistemul stabilit 
de fiecare stat membru în parte, 
concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate pentru 
ca gestionarea posibilităților de pescuit să 
fie descentralizată și încredințată sectorului 
pescuitului și pentru a se asigura faptul că 
pescarii care pleacă din sector nu vor trebui 
să se bazeze pe asistență financiară publică 
în cadrul politicii comune în domeniul 
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pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 431
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 432
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 434
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 435
Jim Higgins
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Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică alegerea statelor 
membre de a limita la navele mari sistemul
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 437
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului concesiunilor de pescuit 
transferabile. Sistemul concesiunilor de 
pescuit transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

Or. en

Amendamentul 438
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile.
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică adoptarea unor 
măsuri de gestionare suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 439
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și (31) Caracteristicile specifice și 
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vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică luarea în 
considerare a limitării la navele mari a 
sistemului opțional al concesiunilor de 
pescuit transferabile. Sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
trebuie să se aplice exclusiv stocurilor 
gestionate prin TAC și cote.

Or. pt

Amendamentul 440
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile.
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a
pescuitului la scară mică și a culesului de 
scoici justifică excluderea lor din sistemul
obligatoriu al concesiunilor de pescuit 
transferabile și necesitatea de a stabili 
condiții diferite pentru cele două 
activități. În acest sens, viitorul 
instrument financiar ar trebui să aloce un 
procentaj specific pescuitului artizanal, 
culesului de scoici și acvaculturii 
extensive, fiind necesară instituirea unui 
program de sprijin al pescuitului artizanal 
care să vizeze comunitățile costiere care 
depind de pescuit și care, în ceea ce 
privește accesul la resursele în cauză, să 
acorde prioritate celor care pescuiesc sau 
culeg scoici în modul cel mai durabil 
posibil din punct de vedere social și al 
mediului.

Or. es

Amendamentul 441
Ian Hudghton
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Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la 
navele mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

(31) Întrucât flotele de pescuit ale fiecărui 
stat membru au caracteristici specifice, 
contribuind la bunăstarea socioeconomică 
a comunităților costiere, statele membre 
ar trebui să fie însărcinate cu alegerea 
propriilor sisteme de alocare a 
posibilităților de pescuit, ținând seama, de 
asemenea, de flotele lor care desfășoară 
activități de pescuit artizanal.

Or. en

Justificare

Definirea propriilor flote care desfășoară activități de pescuit artizanal și a măsurilor de 
gestionare aplicabile acestora ar trebui să rămână de competența statelor membre.

Amendamentul 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote care desfășoară activități de pescuit 
de coastă justifică limitarea la navele mari 
a sistemului obligatoriu al concesiunilor de 
pescuit transferabile. Sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
trebuie să se aplice stocurilor pentru care 
sunt alocate posibilități de pescuit.

Or. es
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Amendamentul 443
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică limitarea la navele 
mari a sistemului obligatoriu al 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile trebuie să se aplice stocurilor 
pentru care sunt alocate posibilități de 
pescuit.

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică aplicarea 
sistemului obligatoriu al concesiunilor de 
pescuit transferabile, în mod voluntar, în 
toate statele membre. Sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
trebuie să se aplice stocurilor pentru care 
sunt alocate posibilități de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 444
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Fiecărui stat membru ar trebui să i 
se permită să aleagă metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit care îi sunt 
atribuite în conformitate cu principiul 
subsidiarității, fără a se impune un sistem 
de alocare la nivel european. Astfel, 
rămâne la alegerea statelor membre dacă 
să introducă sau nu un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

Or. fr

Amendamentul 445
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) În vederea adaptării capacității 
flotei cât mai rapid posibil la resursele de 
pescuit disponibile, proprietarii navelor 
care fac parte din sistemul de concesiuni 
de pescuit transferabile ar trebui să 
beneficieze de finanțare publică pentru 
dezafectare în cadrul noului Fond 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime.

Or. es

Amendamentul 446
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Ar trebui înființat un sistem 
obligatoriu de evaluare a registrelor 
flotelor și de verificare a plafoanelor 
pentru capacitatea flotei cu scopul de a se 
asigura că fiecare stat membru respectă 
plafonul care i-a fost alocat și de a 
îmbunătăți sistemul de control al
pescuitului în vederea adaptării 
capacității de pescuit la resursele 
disponibile.

Or. fr

Amendamentul 447
Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul 
navelor de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să 
se stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

eliminat

Or. it

Amendamentul 448
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul 
navelor de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să 
se stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 449
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul 
navelor de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să 
se stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 450
Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul 
navelor de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să 
se stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 451
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul navelor 
de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să se 
stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

(32) Ar trebui conservate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească 
plafoane obligatorii pentru capacitatea 
maximă a flotei și să se instituie programe 
naționale de intrare/ieșire referitoare la 
finanțarea pentru dezafectare acordată în 
cadrul Fondului european pentru pescuit și 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime.

Or. fr

Amendamentul 452
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul navelor
de pescuit din Uniune la resursele
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să se 
stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 

(32) Pot fi luate măsuri specifice pentru a 
adapta capacitatea de pescuit a Uniunii la 
diferitele stocuri disponibile în diferitele
bazine maritime. Prin aceste măsuri 
trebuie să se stabilească plafoane 
obligatorii pentru capacitatea maximă a 
flotei și să se instituie programe naționale 
de intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit. Modul 
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intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

de calculare a capacității de pescuit ar 
trebui stabilit în prealabil, iar capacitatea 
de pescuit ar trebui evaluată de asemenea 
în prealabil pentru fiecare stoc și bazin 
din UE. În conformitate cu principiul 
regionalizării, fiecare stat membru ar 
trebui să poată alege măsurile și 
instrumentele pe care dorește să le adopte 
pentru a reduce capacitatea de pescuit 
definită în trecut de Comisie ca fiind 
excesivă pentru un stoc anume.

Or. fr

Amendamentul 453
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească 
plafoane obligatorii pentru capacitatea 
maximă a flotei și să se instituie programe 
naționale de intrare/ieșire referitoare la 
finanțarea pentru dezafectare acordată în 
cadrul Fondului european pentru pescuit.

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească, pe 
baza unor date fiabile, plafoane obligatorii 
pentru capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

Or. en

Amendamentul 454
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească 
plafoane obligatorii pentru capacitatea 
maximă a flotei și să se instituie programe 
naționale de intrare/ieșire referitoare la 
finanțarea pentru dezafectare acordată în 
cadrul Fondului european pentru pescuit.

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească 
plafoane pentru capacitatea maximă a 
flotei.

Or. en

Amendamentul 455
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. Prin 
aceste măsuri trebuie să se stabilească 
plafoane obligatorii pentru capacitatea 
maximă a flotei și să se instituie programe 
naționale de intrare/ieșire referitoare la 
finanțarea pentru dezafectare acordată în 
cadrul Fondului european pentru pescuit.

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în cadrul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pot fi luate măsuri specifice 
pentru a adapta numărul navelor de pescuit 
din Uniune la resursele disponibile. 
Întrucât este o soluție adecvată pentru 
realizarea obiectivului în cauză, ajutorul 
pentru dezafectare ar trebui menținut în 
timpul perioadei de tranziție, întrucât 
neacordarea sa ar putea duce la întârzieri 
din partea statelor membre în ceea ce 
privește adaptarea capacității de pescuit, 
deci la nerealizarea obiectivelor politicii 
comune în domeniul pescuitului.

Or. es



PE489.437v01-00 138/174 AM\901580RO.doc

RO

Amendamentul 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește navele de pescuit 
din Uniune care nu funcționează în 
cadrul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile, pot fi luate măsuri 
specifice pentru a adapta numărul navelor 
de pescuit din Uniune la resursele 
disponibile. Prin aceste măsuri trebuie să se 
stabilească plafoane obligatorii pentru 
capacitatea maximă a flotei și să se 
instituie programe naționale de 
intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

(32) Ar trebui luate măsuri specifice pentru 
a adapta numărul navelor de pescuit din 
Uniune la resursele disponibile. Prin aceste 
măsuri trebuie să se stabilească plafoane 
obligatorii pentru capacitatea maximă a 
flotei și să se instituie programe naționale 
de intrare/ieșire referitoare la finanțarea 
pentru dezafectare acordată în cadrul 
Fondului european pentru pescuit.

Or. en

Amendamentul 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Ar trebui introduse sisteme 
diferențiate de gestionare a capacității de 
pescuit pentru flotele care operează 
exclusiv în afara apelor Uniunii și cele 
înregistrate în regiunile ultraperiferice, 
pentru a ține seama de caracteristicile lor 
specifice.

Or. fr

Amendamentul 458
Guido Milana
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Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Statele membre vor putea introduce 
un sistem de concesiuni de pescuit 
netransferabile și neobligatorii.

Or. it

Amendamentul 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Concesiunile de pescuit ar putea 
deveni transferabile într-un stat membru 
în cazul în care statul membru în cauză 
nu și-a adaptat capacitatea de pescuit la 
resursele disponibile.

Or. pt

Amendamentul 460
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Având în vedere impactul pe care 
aceste măsuri l-ar putea avea asupra 
sectorului, și anume pierderea, în mod 
direct sau indirect, de locuri de muncă, ar 
trebui acordat ajutor social, iar 
comunitățile de coastă ar trebui să 
elaboreze planuri în vederea creării de 
locuri de muncă bazate pe inovare și 
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diversificare, atât din punct de vedere 
economic, cât și din punctul de vedere al 
ocupării forței de muncă, pentru ca 
femeile și bărbații afectați de reformă să 
găsească locuri de muncă alternative. 

Or. es

Amendamentul 461
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie să înregistreze 
informațiile minime privind caracteristicile 
și activitățile navelor de pescuit din Uniune 
care arborează pavilionul lor. Respectivele 
informații înregistrate trebuie puse la 
dispoziția Comisiei în scopul monitorizării 
dimensiunii flotelor statelor membre.

(33) Statele membre trebuie să înregistreze 
informațiile minime privind caracteristicile 
și activitățile navelor de pescuit din Uniune 
care arborează pavilionul lor. Respectivele 
informații înregistrate ar trebui puse la 
dispoziția Comisiei în scopul monitorizării 
efortului de pescuit în statele membre.

Or. fr

Amendamentul 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre 
trebuie să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza unor
avize științifice cuprinzătoare și exacte
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre 
colectează date privind flotele și activitățile 
lor de pescuit, în special date biologice 
privind capturile, inclusiv privind capturile 
aruncate înapoi în mare, informații bazate 
pe studii privind stocurile de pește și 
potențialul impact de mediu al activităților 
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activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

de pescuit asupra ecosistemului marin.

Or. en

Amendamentul 463
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice independente 
disponibile necesită seturi de date 
armonizate, fiabile și exacte din surse 
multiple. Prin urmare, statele membre 
trebuie să ia măsurile necesare pentru 
colectarea independentă de date privind 
flotele și activitățile lor de pescuit, în 
special date biologice privind capturile, 
inclusiv privind capturile aruncate înapoi în 
mare, informații bazate pe studii privind 
stocurile de pește și potențialul impact de 
mediu al activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

Or. nl

Amendamentul 464
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre, în 
strânsă cooperare cu oamenii de știință și 
cu industria, trebuie să colecteze date 
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biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

privind flotele și activitățile lor de pescuit, 
în special date biologice privind capturile, 
inclusiv privind capturile aruncate înapoi în 
mare, informații bazate pe studii privind 
stocurile de pește și potențialul impact de 
mediu al activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin. Aceste date ar trebui 
colectate pe termen lung și ar trebui să 
vizeze cât mai multe stocuri posibil la 
nivel european. Operatorii vizați și 
publicul ar trebui să aibă acces la 
rezultate și date.

Or. fr

Amendamentul 465
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin; Comisia ar trebui să 
creeze condiții propice pentru 
armonizarea datelor cu scopul de a 
promova o interpretare ecosistemică a 
resurselor. 

Or. pt

Amendamentul 466
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind 
stocurile de pește și potențialul impact de 
mediu al activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali și a 
publicului larg.

Or. es

Amendamentul 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin pe care să le pună la 
dispoziția utilizatorilor finali și a 
publicului larg.

Or. es
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Amendamentul 468
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin.

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile 
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre trebuie 
să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin. Colectarea și 
gestionarea datelor în cadrul PCP sunt 
finanțate din fondurile Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 469
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre 
trebuie să colecteze date privind flotele și 
activitățile lor de pescuit, în special date 
biologice privind capturile, inclusiv privind 
capturile aruncate înapoi în mare, 
informații bazate pe studii privind stocurile 
de pește și potențialul impact de mediu al 
activităților de pescuit asupra 

(34) Gestionarea pescăriilor pe baza unor
avize științifice cuprinzătoare și exacte
necesită seturi de date armonizate, fiabile și 
exacte. Prin urmare, statele membre 
colectează date privind flotele și activitățile 
lor de pescuit, în special date biologice 
privind capturile, inclusiv privind capturile 
aruncate înapoi în mare, informații bazate 
pe studii privind stocurile de pește și 
potențialul impact de mediu al activităților 
de pescuit asupra ecosistemului marin.
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ecosistemului marin.

Or. en

Amendamentul 470
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Colectarea datelor trebuie să includă 
date care să faciliteze evaluarea economică 
a întreprinderilor active în sectorul 
pescuitului, în sectorul acvaculturii și în 
sectorul prelucrării produselor obținute din 
pescuit și acvacultură, precum și a 
evoluției situației ocupării forței de muncă 
din aceste sectoare.

(35) Colectarea datelor trebuie să includă 
date care să faciliteze evaluarea economică 
a întreprinderilor active în sectorul 
pescuitului, în sectorul acvaculturii și în 
sectorul prelucrării produselor obținute din 
pescuit și acvacultură, date privind
evoluția situației ocupării forței de muncă 
din aceste sectoare, precum și date privind 
impactul asupra comunităților de pescuit.

Or. es

Amendamentul 471
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Colectarea datelor trebuie să includă 
date care să faciliteze evaluarea economică 
a întreprinderilor active în sectorul 
pescuitului, în sectorul acvaculturii și în 
sectorul prelucrării produselor obținute din 
pescuit și acvacultură, precum și a evoluției 
situației ocupării forței de muncă din aceste 
sectoare.

(35) Colectarea datelor trebuie să includă 
date care să faciliteze evaluarea economică 
a tuturor întreprinderilor, indiferent de 
mărimea lor, active în sectorul pescuitului 
în sectorul acvaculturii și în sectorul 
prelucrării produselor obținute din pescuit 
și acvacultură, precum și a evoluției 
situației ocupării forței de muncă din aceste 
sectoare.
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Or. el

Amendamentul 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre ar 
trebui să coopereze, de asemenea, cu țările 
terțe din același bazin maritim în ceea ce 
privește colectarea datelor prin 
intermediul organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului.

Or. fr

Amendamentul 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre gestionează datele 
colectate și le pun la dispoziția 
utilizatorilor finali ai datelor științifice. De 
asemenea, statele membre cooperează între 
ele pentru a-și coordona activitățile de 
colectare a datelor. Atunci când este cazul, 
statele membre trebuie să coopereze, de 
asemenea, cu țările terțe din același bazin 
maritim în ceea ce privește colectarea 
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ce privește colectarea datelor. datelor.

Or. en

Amendamentul 474
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor, în 
conformitate cu dispozițiile dreptului 
internațional, îndeosebi cu cele ale 
Convenției Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS).

Or. en

Amendamentul 475
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice și să le furnizeze părților 
interesate rezultatele relevante. De 
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coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

asemenea, statele membre trebuie să 
coopereze între ele pentru a-și coordona 
activitățile de colectare a datelor. Atunci 
când este cazul, statele membre trebuie să 
coopereze, de asemenea, cu țările terțe din 
același bazin maritim în ceea ce privește 
colectarea datelor.

Or. pt

Amendamentul 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în 
ceea ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe în ceea ce privește colectarea 
datelor.

Or. en

Amendamentul 477
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
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științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze la toate nivelurile de 
luare a deciziilor și de putere legislativă
pentru a-și coordona activitățile de 
colectare a datelor. Atunci când este cazul, 
statele membre trebuie să coopereze, de 
asemenea, cu țările terțe din același bazin 
maritim în ceea ce privește colectarea 
datelor.

Or. es

Amendamentul 478
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor. Ambele părți 
ar trebui să respecte dispozițiile și 
convențiile internaționale, în special 
Convenția Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării (UNCLOS).

Or. el

Amendamentul 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. Autoritățile regionale ar trebui 
să se implice mai activ în activitățile de 
colectare a datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să coopereze între ele 
pentru a-și coordona activitățile de 
colectare a datelor. Atunci când este cazul, 
statele membre trebuie să coopereze, de 
asemenea, cu țările terțe din același bazin 
maritim în ceea ce privește colectarea 
datelor.

Or. es

Amendamentul 480
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre trebuie să 
gestioneze și să pună datele colectate la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice. De asemenea, statele membre 
trebuie să coopereze între ele pentru a-și 
coordona activitățile de colectare a datelor. 
Atunci când este cazul, statele membre 
trebuie să coopereze, de asemenea, cu 
țările terțe din același bazin maritim în ceea 
ce privește colectarea datelor.

(36) Pe baza unui program multianual al 
Uniunii, statele membre gestionează datele 
colectate și le pun la dispoziția 
utilizatorilor finali ai datelor științifice. De 
asemenea, statele membre cooperează între 
ele pentru a-și coordona activitățile de 
colectare a datelor. Atunci când este cazul, 
statele membre trebuie să coopereze, de 
asemenea, cu țările terțe din același bazin 
maritim în ceea ce privește colectarea 
datelor.

Or. en

Amendamentul 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică sunt
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 482
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor 
independente de cercetare și inovare și de 
colectare de date științifice în domeniul 
pescuitului adoptate la nivel național, în 
coordonare cu alte state membre, precum și 
cu ajutorul instrumentelor din cadrul de 
cercetare și inovare al Uniunii.

Or. nl

Amendamentul 483
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii și al armonizării și 
sistematizării datelor necesare de către 
Comisie.

Or. pt

Amendamentul 484
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate
la nivel național, în coordonare cu alte 
state membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel statal sau substatal, ținând de 
seama de diferitele niveluri de putere 
legislativă, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii, instituind astfel un 
program de cercetare și inovare comun 
pentru sectorul pescuitului al Uniunii.

Or. es

Amendamentul 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică ar trebui 
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel local, regional și național, în 
coordonare cu alte state membre, precum și 
cu ajutorul instrumentelor din cadrul de 
cercetare și inovare al Uniunii.

Or. es

Amendamentul 486
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică trebuie
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului orientate spre politică sunt
consolidate cu ajutorul programelor de 
cercetare și inovare și de colectare de date 
științifice în domeniul pescuitului adoptate 
la nivel național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 487
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 38a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Prezența importantă a industriei 
europene a pescuitului la nivel 
internațional, datorată atât faptului că 
flota statelor membre operează în toate 
mările, cât și investițiilor efectuate de 
cetățenii UE în numeroase țări, impune 
intensificarea strategiei de formalizare a
acordurilor în domeniile relevante.

Or. es

Amendamentul 488
Nikolaos Salavrakos

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă și conservarea
resurselor biologice marine. Acordurile 
respective, care prevăd drepturi de acces în 
schimbul unei contribuții financiare din 
partea Uniunii, trebuie să contribuie la 
instituirea unui cadru de guvernanță de 
înaltă calitate privind sistemul de colectare 
a datelor științifice care să garanteze mai 
ales măsuri eficiente de monitorizare, 
control și supraveghere.

Or. en

Amendamentul 489
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective 
trebuie să contribuie la instituirea unui 
cadru de guvernanță de înaltă calitate care 
să garanteze mai ales măsuri eficiente de 
monitorizare, control și supraveghere.

Or. es

Justificare

Uniunea poate încheia și alte tipuri de acorduri, de exemplu, bazate pe schimburile de 
posibilități de pescuit. Toate ar trebui recunoscute drept acorduri pentru un pescuit durabil și 
ar trebui să funcționeze în conformitate cu aceleași obiective generale privind durabilitatea.

Amendamentul 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și respectând principiul 
UNCLOS privind excedentele. Acordurile 
respective, care prevăd drepturi de acces în 
schimbul unei contribuții financiare din 
partea Uniunii, trebuie să contribuie la 
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care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

instituirea unui cadru de guvernanță de 
înaltă calitate care să garanteze mai ales 
măsuri eficiente de monitorizare, control și 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 491
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control, supraveghere, 
precum și dezvoltarea împreună cu țări 
terțe și viabilitatea economică a flotei 
europene.

Or. es

Amendamentul 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Atunci când încheie acorduri pentru 
un pescuit sustenabil cu țările terțe care 
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au acces la același bazin maritim ca o 
regiune ultraperiferică, Uniunea ar trebui 
să asigure o distribuție echitabilă a 
resurselor.

Or. fr

Amendamentul 493
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Introducerea unei clauze referitoare 
la drepturile omului în acordurile pentru 
pescuitul sustenabil trebuie să fie pe 
deplin compatibilă cu obiectivele generale 
ale politicii de dezvoltare a Uniunii.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 494
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Introducerea unei clauze referitoare 
la drepturile omului în acordurile pentru 
pescuitul sustenabil trebuie să fie pe 
deplin compatibilă cu obiectivele generale 
ale politicii de dezvoltare a Uniunii.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 495
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Acordurile de pescuit dintre UE și 
țările terțe ar trebui să asigure că 
cerințele economice, sociale și de mediu 
aplicate sectoarelor pescuitului din care 
provin importurile sunt echivalente celor 
stabilite în cadrul Uniunii; astfel, 
produsele Uniunii pot concura cu cele 
importate în mod echitabil, iar modelul de 
dezvoltare socială și de mediu este 
dezvoltat în mod responsabil. În plus, 
produsele țărilor terțe ar trebui să 
respecte condițiile de muncă și 
standardele de mediu, asigurând astfel o 
concurență echitabilă și ar trebui să 
provină din activități de pescuit legale, 
legitime și reglementate. Este necesar, 
prin urmare, să existe o reciprocitate între 
produsele provenite din țările terțe și cele 
din Uniunea Europeană.

Or. es

Amendamentul 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului.

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului și, după 
caz, al dispozițiilor relevante ale 
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acordurilor încheiate de Uniunea 
Europeană cu statele ACP.

Or. fr

Amendamentul 497
Lucas Hartong

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului.

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
trebuie să constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului. Statele 
care încalcă drepturile omului nu ar 
trebui să fie eligibile pentru încheierea de 
acorduri în domeniul pescuitului.

Or. nl

Amendamentul 498
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor 
Omului și în alte instrumente 
internaționale relevante în domeniul 
drepturilor omului, precum și principiul 
statului de drept trebuie să constituie un 

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului trebuie să constituie 
un element esențial al acordurilor pentru 
pescuit sustenabil, iar aceste acorduri și 
protocoalele de punere în aplicare a 
acestora ar trebui să poată fi suspendate 
în cazul încălcării grave a principiilor în 
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element esențial al acordurilor pentru 
pescuit sustenabil și să facă obiectul unei 
clauze specifice referitoare la drepturile 
omului.

cauză. Este necesar, de asemenea, ca, 
înainte de a se angaja să încheie un 
acord, țările partenere ale Uniunii să fie 
informate pe deplin și cu exactitate cu 
privire la drepturile și obligațiile care îi 
revin fiecăreia dintre părțile la acord. În 
cazul statelor ACP, dispozițiile articolelor 
8, 9 și 96 din Acordul de la Cotonou 
constituie temeiul juridic pentru 
dispozițiile juridice relevante obligatorii 
pentru Uniune și pentru partenerii săi, 
fără a fi necesară stabilirea unei clauze 
specifice.

Or. fr

Amendamentul 499
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept
trebuie să constituie un element esențial al
acordurilor pentru pescuit sustenabil și să 
facă obiectul unei clauze specifice 
referitoare la drepturile omului.

(41) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, prevăzute în 
Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale 
relevante în domeniul drepturilor omului, 
precum și principiul statului de drept 
constituie un element esențial al 
acordurilor pentru pescuit sustenabil care 
pot face, după caz, obiectul unei clauze 
specifice referitoare la drepturile omului în 
conformitate cu obiectivele generale de 
dezvoltare ale Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Ar trebui să existe un cadru 
transparent pentru toate consultările în 
domeniul pescuitului dintre Uniune și 
țările terțe învecinate pentru a se realiza 
schimburi și a se aloca posibilitățile de 
pescuit sau pentru a se acorda acces 
navelor lor la apele respective.

Or. fr

Amendamentul 501
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În vederea îmbunătățirii cooperării 
cu țările vecine și a unei mai bune 
gestionări a stocurilor comune, Uniunea 
ar trebui să aibă ca obiectiv încheierea 
unor acorduri de cooperare pentru pescuit 
sustenabil cu țările respective.

Or. es

Amendamentul 502
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) Acordurile de pescuit încheiate de 
Uniune cu țări terțe din vecinătatea sa 
referitoare la relațiile reciproce în 
domeniul pescuitului fac obiectul unor 
consultări anuale, dar nu prevăd nicio 
procedură precisă sau concretă de punere 
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în aplicare de către Comisie. Prin urmare, 
Consiliul ar trebui să poată transmite, 
anual, recomandări Comisiei cu privire la 
gestionarea consultărilor pe care le 
desfășoară.

Or. fr

Amendamentul 503
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) Având în vedere problema gravă a 
pirateriei cu care se confruntă vasele 
europene care pescuiesc în țări terțe în 
temeiul unor acorduri bilaterale sau 
multilaterale, măsurile și operațiunile ar 
trebui consolidate pentru a proteja aceste 
vase de pescuit deosebit de vulnerabile în 
fața pirateriei.

Or. es

Amendamentul 504
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
dezvoltarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.
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Or. fr

Amendamentul 505
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
extinderea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni, să conducă la 
reducerea importurilor de produse 
obținute din pescuit și din acvacultură în 
Uniunea Europeană și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

Or. pt

Amendamentul 506
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

(42) Pescuitul și acvacultura trebuie să 
contribuie la conservarea potențialului de 
producție de alimente pe o bază sustenabilă 
în întreaga Uniune, astfel încât să se 
garanteze securitatea alimentară pe termen 
lung a cetățenilor europeni și să se 
contribuie la satisfacerea cererii tot mai 
mari de alimente de origine acvatică la 
nivel mondial.

Or. en
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Amendamentul 507
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Acvacultura trebuie să contribuie la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

(42) Cu condiția să fie durabilă sau 
extensivă, acvacultura poate contribui la 
conservarea potențialului de producție de 
alimente pe o bază sustenabilă în întreaga 
Uniune, astfel încât să se garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să se contribuie la 
satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente de origine acvatică la nivel 
mondial.

Or. es

Amendamentul 508
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Acvacultura are potențialul de a 
furniza produse sănătoase, sigure, 
durabile și de înaltă calitate care respectă 
întru totul mediul, putând fi un element 
de stabilizare a locurilor de muncă în 
multe regiuni din Europa care depind mai 
mult sau mai puțin de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 509
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și să ajute la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în strategie.

(44) În ceea ce privește pescuitul și 
acvacultura, politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și să ajute la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în strategie .

Or. pt

Amendamentul 510
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Este necesar să se stabilească linii 
directoare neobligatorii cu privire la 
dimensiunea socială a politicii comune în 
domeniul pescuitului și acvaculturii 
pentru ca omul să se afle în centrul 
politicii și pentru ca Uniunea să dispună 
de norme sociale minime în sectorul 
pescuitului și acvaculturii care să vizeze, 
îndeosebi, armonizarea condițiilor de 
securitate, de viață și de muncă în cadrul 
Uniunii, garantând formarea și accesul la 
locuri de muncă.

Or. fr

Amendamentul 511
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Ar trebui reamintit și subliniat 
faptul că femeile desfășoară numeroase 
activități în sectorul pescuitului, care, din 
punct de vedere istoric, nu numai că 
reprezintă valoare adăugată, ci, de 
asemenea, o componentă importantă a 
însuși sectorului pescuitului, cum este, de 
exemplu, cazul celor care elaborează 
plase de pescuit, lucrează în port sau la 
împachetare.

Or. es

Amendamentul 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Ar trebui instituite linii directoare 
privind dimensiunea socială a politicii în 
domeniul pescuitului și agriculturii 
pentru ca omul să se afle în centrul 
politicii și pentru ca Uniunea să dispună 
de norme sociale minime în sectorul 
pescuitului și acvaculturii care să vizeze, 
îndeosebi, armonizarea condițiilor de 
securitate, de viață și de muncă în cadrul 
Uniunii, garantând formarea și accesul la 
locuri de muncă.

Or. fr

Amendamentul 513
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Activitățile de acvacultură din Uniune 
sunt influențate de condițiile diferite din 
diversele state membre, inclusiv în ceea ce 
privește autorizațiile pentru operatori;
trebuie elaborate orientări strategice la 
nivelul Uniunii privind planurile strategice 
naționale, pentru a îmbunătăți 
competitivitatea sectorului acvaculturii, 
susținând dezvoltarea și inovarea acestuia 
și încurajând activitatea economică și
diversificarea, precum și îmbunătățind 
calitatea vieții în zonele costiere și rurale 
și, de asemenea, trebuie dezvoltate 
mecanisme pentru schimbul de informații 
și bune practici între statele membre, 
printr-o metodă deschisă de coordonare a 
măsurilor naționale privind securitatea 
activității economice, accesul la apele și 
spațiul Uniunii și simplificarea 
administrativă a acordării licențelor.

(45) Activitățile de acvacultură din Uniune 
sunt influențate de condițiile diferite din 
diversele state membre, inclusiv în ceea ce 
privește autorizațiile pentru operatori;
trebuie elaborate și adaptate la condițiile 
existente în fiecare stat membru orientări 
strategice la nivelul Uniunii privind 
planurile strategice naționale, pentru a 
îmbunătăți competitivitatea sectorului 
acvaculturii, susținând dezvoltarea și 
inovarea acestuia, și încurajând activitatea 
economică și creșterea producției cu 
ajutorul speciilor și metodelor de 
producție adecvate fiecărui stat în parte și 
îmbunătățind calitatea vieții în zonele 
costiere și rurale și, de asemenea, trebuie 
dezvoltate mecanisme pentru schimbul de 
informații și bune practici între statele 
membre, printr-o metodă deschisă de 
coordonare a măsurilor naționale privind 
securitatea activității economice, accesul la 
apele și spațiul Uniunii și simplificarea 
administrativă a acordării licențelor.

Or. pt

Amendamentul 514
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Activitățile de acvacultură din 
Uniune sunt influențate de condițiile 
diferite din diversele state membre, 
inclusiv în ceea ce privește autorizațiile 
pentru operatori; trebuie elaborate 
orientări strategice la nivelul Uniunii 
privind planurile strategice naționale, 
pentru a îmbunătăți competitivitatea
sectorului acvaculturii, susținând 

(45) Trebuie elaborate orientări strategice 
la nivelul Uniunii privind planurile 
strategice naționale, pentru a îmbunătăți 
competitivitatea acvaculturii extensive, 
susținând dezvoltarea și inovarea acestuia 
și încurajând activitatea economică și 
diversificarea, precum și îmbunătățind 
calitatea vieții în zonele costiere și rurale 
și, de asemenea, trebuie dezvoltate 
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dezvoltarea și inovarea acestuia și 
încurajând activitatea economică și 
diversificarea, precum și îmbunătățind 
calitatea vieții în zonele costiere și rurale 
și, de asemenea, trebuie dezvoltate 
mecanisme pentru schimbul de informații 
și bune practici între statele membre, 
printr-o metodă deschisă de coordonare a 
măsurilor naționale privind securitatea 
activității economice, accesul la apele și 
spațiul Uniunii și simplificarea 
administrativă a acordării licențelor.

mecanisme pentru schimbul de informații 
și bune practici între statele membre, 
printr-o metodă deschisă de coordonare a 
măsurilor naționale privind securitatea 
activității economice și accesul la apele și 
spațiul Uniunii.

Or. es

Amendamentul 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Activitățile de acvacultură din Uniune 
sunt influențate de condițiile diferite din 
diversele state membre, inclusiv în ceea ce 
privește autorizațiile pentru operatori; 
trebuie elaborate orientări strategice la 
nivelul Uniunii privind planurile strategice 
naționale, pentru a îmbunătăți 
competitivitatea sectorului acvaculturii, 
susținând dezvoltarea și inovarea acestuia 
și încurajând activitatea economică și 
diversificarea, precum și îmbunătățind 
calitatea vieții în zonele costiere și rurale 
și, de asemenea, trebuie dezvoltate 
mecanisme pentru schimbul de informații 
și bune practici între statele membre, 
printr-o metodă deschisă de coordonare a 
măsurilor naționale privind securitatea 
activității economice, accesul la apele și 
spațiul Uniunii și simplificarea 
administrativă a acordării licențelor.

(45) Activitățile de acvacultură din Uniune 
sunt influențate de condițiile diferite din 
diversele state membre, inclusiv în ceea ce 
privește autorizațiile pentru operatori; 
trebuie elaborate orientări strategice la 
nivelul Uniunii privind planurile strategice 
naționale, pentru a îmbunătăți 
competitivitatea sectorului acvaculturii, 
susținând dezvoltarea și inovarea acestuia 
și încurajând activitatea economică și 
diversificarea, precum și îmbunătățind 
calitatea vieții în zonele costiere și rurale 
și, de asemenea, trebuie dezvoltate 
mecanisme pentru schimbul de informații 
și bune practici, printr-o metodă deschisă 
de coordonare a măsurilor regionale și
naționale privind securitatea activității 
economice, accesul la apele și spațiul 
Uniunii și simplificarea administrativă a 
acordării licențelor.

Or. es
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Amendamentul 516
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Având în vedere natura specifică a 
acvaculturii, este necesară instituirea unui 
consiliu consultativ pentru consultarea 
părților interesate cu privire la elementele 
politicilor Uniunii care ar putea afecta 
acvacultura.

(46) Având în vedere natura specifică a 
acvaculturii, este necesară instituirea unui 
consiliu consultativ pentru consultarea 
părților interesate cu privire la elementele 
politicilor Uniunii care ar putea afecta 
acvacultura extensivă și intensivă.

Or. es

Amendamentul 517
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Având în vedere natura specifică a 
acvaculturii, este necesară instituirea unui 
consiliu consultativ pentru consultarea 
părților interesate cu privire la elementele 
politicilor Uniunii care ar putea afecta 
acvacultura.

(46) Având în vedere natura specifică și 
diversitatea enormă a acvaculturii în 
statele membre, gestionarea și dezvoltarea 
acvaculturii ar trebui realizate în cadrul 
politic și juridic al fiecărui stat membru, 
rolul Uniunii fiind de a încuraja 
dezvoltarea acvaculturii, fără a centraliza 
gestionarea la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 518
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 46a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale regiunilor ultraperiferice, în 
special caracterul lor geografic 
îndepărtat, și importanța pescuitului 
pentru economiile lor, ar trebui înființat 
un comitet consultativ pentru regiunile 
ultraperiferice alcătuit din trei sub-
comisii (apele de sud-vest; apele 
Oceanului Indian de sud-vest; apele din 
bazinul Antile-Guyana). Comitetul 
consultativ respectiv își va aduce 
contribuția la măsurile împotriva 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 519
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 46b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46b) Având în vedere caracterul specific 
al pescuitului în apele interioare, în 
special numărul mare de locuri de muncă 
pe care îl generează, amenințările directe 
sau indirecte la adresa acestor zone de 
pescuit, faptul că nu li se acordă 
suficientă atenție și cunoștințele de 
specialitate legate de speciile și mediile 
acvatice din aceste zone, ar trebui înființat 
un comitet consultativ pentru pescuitul în 
apele interioare. Comitetul consultativ 
respectiv își va aduce contribuția la 
organizarea colectivă a acestora printr-o 
abordare ecosistemică.

Or. fr
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Amendamentul 520
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în
Uniune, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare.

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele obținute
din pescuit și din acvacultură 
comercializate, indiferent dacă aceste 
produse sunt originare din Uniune sau din 
țări terțe, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Capitolul privind 
organizarea comună a piețelor ar trebui 
să reglementeze importurile de produse 
obținute din pescuit și din acvacultură în 
conformitate cu standardele sociale și de 
mediu recunoscute la nivel internațional.

Or. fr

Amendamentul 521
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Trebuie consolidată competitivitatea (47) Trebuie consolidată competitivitatea 
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sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare.

sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Organizarea comună a 
pieței ar trebui, de asemenea, să dispună 
de instrumente care să permită evoluțiile 
pe piață ca urmare a situației resurselor 
și, îndeosebi, a obiectivului de realizare a 
producției maxime durabile. În final, ea 
trebuie să faciliteze structurarea 
sectoarelor și legăturile între elementele 
supraordonate sau subordonate ale 
acestor sectoare.

Or. fr

Amendamentul 522
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificarea la nivel administrativ, în 
sprijinul unei mai bune gestionări a 
activităților de producție și comercializare 
ale sectorului; În ceea ce privește 
comercializarea, este esențial ca normele 
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trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, trebuie să le permită
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare.

privind plățile pentru producătorii din UE 
să fie armonizate și fixate la 30 de zile de 
la data livrării produselor. organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, iar produsele provenind din 
Uniune și cele importate trebuie etichetate 
diferit pentru a le permite consumatorilor 
să aleagă în mai bună cunoștință de cauză 
și să sprijine consumul responsabil și 
trebuie, de asemenea, să îmbunătățească 
înțelegerea și cunoașterea din punct de 
vedere economic a piețelor Uniunii de-a 
lungul lanțului de aprovizionare.

Or. pt

Amendamentul 523
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și trebuie, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 

(47) Trebuie consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului; organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
trebuie să asigure condiții de concurență 
echitabile pentru toate produsele din 
pescuit și din acvacultură comercializate în 
Uniune, trebuie să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză, pe baza trasabilității,
și să sprijine consumul responsabil și 
trebuie, de asemenea, să îmbunătățească 
înțelegerea și cunoașterea din punct de 
vedere economic a piețelor Uniunii de-a 



PE489.437v01-00 174/174 AM\901580RO.doc

RO

aprovizionare. lungul lanțului de aprovizionare.

Or. es


