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Amendamentul 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care adoptă măsuri de 
conservare în temeiul articolului 17 
alineatul (1) trebuie să notifice măsurile 
respective Comisiei, celorlalte state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Statele membre care adoptă măsuri de 
conservare în temeiul articolului 17 
alineatul (1) trebuie să notifice măsurile 
respective Comisiei, celorlalte state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente, care trebuie să 
participe la procesul de luare a deciziilor.

Or. pt

Amendamentul 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care adoptă măsuri de 
conservare în temeiul articolului 17 
alineatul (1) trebuie să notifice măsurile 
respective Comisiei, celorlalte state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Statele membre care adoptă măsuri de 
conservare fac acest lucru în colaborare 
cu autoritățile regionale competente și cu 
CCR-urile afectate, aceasta fiind cea mai 
bună formă de a adapta măsurile la 
specialitățile regionale ale fiecărui fond 
de pescuit, la diferitele tipuri de pescuit și 
la necesitățile fiecărei zone sau regiuni. 
Ele notifică măsurile respective Comisiei
și celorlalte state membre interesate în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament.

Or. es

Amendamentul 1690
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Evaluarea
Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor de conservare adoptate de 
statele membre în temeiul articolului 17 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Evaluarea
Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor de conservare adoptate de 
statele membre în temeiul articolului 17 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1692
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 17 alineatul (1).

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 17 alineatul (1),
bazându-se pe expertiza CSTEP.

Or. fr

Amendamentul 1693
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor de conservare adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 17 alineatul
(1).

Începând cu 2015, în mod periodic și 
ulterior cel puțin din trei în trei ani,
Comisia evaluează punerea în aplicare,
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 17 alineatul (1), iar 
rezultatele sunt puse la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 1694
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 17 alineatul (1).

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 18 alineatele (2) și (3) 
și, în orice caz, evaluează și prezintă 
rapoarte cu privire la aceste aspecte cel 
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puțin din 3 în 3 ani sau astfel cum impune 
planul multianual relevant.

Or. en

Amendamentul 1695
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 
conservare adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 17 alineatul (1).

Comisia poate în orice moment să evalueze 
conformitatea, coerența, compatibilitatea 
și eficacitatea măsurilor de conservare 
adoptate de statele membre în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1696
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează dacă măsurile sunt 
coerente cu planurile multianuale și 
respectă dispozițiile stabilite la articolul 
17 și obiectivele stabilite la articolele 2 și 
3.

Or. en

Justificare

Planurile multianuale reprezintă cadrul de orientare pentru toate măsurile de conservare 
adoptate de statele membre. Comisia, prin evaluarea propusă, ar trebui să asigure coerența 
între măsurile de conservare adoptate de statele membre și planurile multianuale relevante.
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Amendamentul 1697
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând din 2015, Comisia evaluează 
planurile multianuale și ulterior din trei 
în trei ani și se asigură că informațiile 
rezultate sunt incluse în planurile 
revizuite.

Or. en

Amendamentul 1698
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică evaluările realizate în 
conformitate cu prezentul articol și pune 
la dispoziția publicului aceste informații 
prin publicarea ei pe site-urile adecvate 
sau oferind o legătură directă către ea. În 
privința accesului la informațiile privind 
mediul se aplică Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 
1367/2006.
Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia
are dreptul să solicite o revizuire internă a 
deciziei Comisiei.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului sau 
interesele economice și sociale ale 
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pescarilor și care îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 44 este considerat 
suficient în sensul literei (b).
Decizia Comisiei privind o astfel de 
solicitare de revizuire internă se adoptă în 
termen de două luni de la solicitare și este 
adresată solicitantului.

Or. en

Amendamentul 1699
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește proceduri 
proporționale, disuasive și eficiente de 
sancționare a nerespectării normelor.

Or. en

Amendamentul 1700
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu legislația 
relevantă în vigoare a Uniunii, statele 
membre interesate se asigură că toate 
părțile interesate au posibilitatea efectivă 
și din timp să participe la definirea și 
acordul privind măsurile de conservare în 
temeiul articolelor 17 și 18 menționate 
anterior, implicând, în măsura 
posibilităților, organismele sau structurile 
de gestionare existente, inclusiv 
Convențiile maritime regionale, organele 
consultative științifice și consiliile 
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consultative regionale.
(2) Statele membre publică și pun la 
dispoziția publicului pentru comentarii 
rezumate ale proiectului de măsuri de 
conservare propuse în vederea punerii în 
aplicare în temeiul articolului 15, prin 
publicarea lor pe site-urile adecvate sau 
oferind o legătură directă către ele.
(3) În conformitate cu Directiva 
2007/2/CE, statele membre oferă 
Comisiei, pentru îndeplinirea atribuțiilor 
sale în legătură cu punerea în aplicare a 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
accesul și dreptul de utilizare privind 
materialele pregătite pentru definirea și 
implementarea măsurilor naționale de 
conservare în temeiul articolului 19.
(4) În privința accesului la informațiile 
privind mediul se aplică Directiva 
2003/4/CE și Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001.
Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia sau alternativ
(c) care invocă o atingere a unui drept, în 
cazul în care dreptul procedural 
administrativ al unui stat membru impune 
o astfel de condiție preliminară
are dreptul să solicite autorității 
competente a statului membru o revizuire 
internă a deciziei în temeiul prezentului 
articol.
Statele membre stabilesc cazurile în care 
există un „interes suficient” sau o 
„atingere a unui drept”.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului sau 
interesele economice și sociale ale 
pescarilor și care îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de dreptul național 
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este considerat suficient în sensul literei 
(b). Astfel de organizații sunt considerate 
beneficiare ale unor drepturi susceptibile 
de a face obiectul unei atingeri în sensul 
literei (c).
Pentru a ataca decizia autorității 
competente, persoanele menționate la 
prezentul alineat au acces la o instanță 
sau la alt organism public independent și 
imparțial cu competențe în revizuirea 
legalității procedurale și substanțiale a
deciziei. Statele membre stabilesc instanța 
sau organismul care are competențe de 
soluționare a cauzei.

Or. en

Amendamentul 1701
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, în cazul în care 
statele membre care sunt autorizate să ia 
măsuri în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a planului multianual.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, dacă



AM\905830RO.doc 11/175 PE491.361v01-00

RO

(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele unui plan multianual, pe baza 
unei evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(c) sunt declanșate măsurile de 
salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).
(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
stabilite în planurile multianuale. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. fr

Amendamentul 1702
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, în cazul în care 
statele membre care sunt autorizate să ia 
măsuri în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de trei luni de la data intrării în 
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vigoare a planului multianual.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, dacă
(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele unui plan multianual, pe baza 
unei evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(c) sunt declanșate măsurile de 
salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).
(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
stabilite în planurile multianuale. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. es

Amendamentul 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
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articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, în cazul în care 
statele membre care sunt autorizate să ia 
măsuri în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a planului multianual.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, dacă
(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele unui plan multianual, pe baza 
unei evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(c) sunt declanșate măsurile de 
salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).
(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
stabilite în planurile multianuale. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. fr

Amendamentul 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale

Măsurile de conservare adoptate în cadrul 
planurilor multianuale

Or. en

Justificare

Toate planurile de conservare ar trebui luate în considerare la elaborarea planurilor 
multianuale.

Amendamentul 1705
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri 
în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în termen 
de trei luni de la data intrării în vigoare a 
planului multianual.

(1) În conformitate cu normele prevăzute 
în Tratat, Comisia prezintă o propunere 
prin care definește măsurile de conservare 
pentru pescăriile cuprinse într-un plan 
multianual, în cazul în care:

- nu există unanimitate la nivelul statelor 
membre care au un interes direct în 
pescărie cu privire la măsurile de 
conservare care trebuie adoptate pentru a 
pune în practică planul multianual sau
- statele membre care au un interes direct 
în pescărie nu comunică aceste măsuri 
Comisiei în termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a planului multianual sau
- se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele unui plan multianual, pe baza 
unei evaluări realizate în temeiul 
articolului 19 sau
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- se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei
evaluări realizate în temeiul articolului 19 
sau
- sunt declanșate măsurile de salvgardare 
stabilite în conformitate cu articolul 11 
litera (i).

Or. fr

Amendamentul 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

(1) După primirea avizului din partea 
consiliilor consultative regionale (CCR), 
Consiliul și Parlamentul European îi pot 
conferi Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

Or. es

Amendamentul 1707
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri 
în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în termen 
de trei luni de la data intrării în vigoare a
planului multianual.

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsurile de conservare pentru 
pescăriile cuprinse într-un plan multianual, 
în cazul în care statele membre obligate
sau împuternicite să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

Or. en

Amendamentul 1708
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de șase
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

Or. en

Amendamentul 1709
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri 
în conformitate cu articolul 17 nu 
comunică aceste măsuri Comisiei în termen 
de trei luni de la data intrării în vigoare a 
planului multianual.

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsurile de conservare pentru 
pescăriile cuprinse într-un plan multianual, 
în cazul în care statele membre interesate
împuternicite sau obligate să elaboreze și 
să convină măsuri de conservare în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual. Comisia adopta astfel de acte 
delegate în cazul în care statele membre 
interesate împuternicite sau obligate să 
elaboreze și să convină măsuri de 
conservare în conformitate cu articolul 17 
nu comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de 12 luni de la data intrării în 
vigoare a planului multianual. 

Or. en

Amendamentul 1710
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, după consultarea consiliilor 
consultative și a Comitetului științific, 
tehnic și economic, pentru a specifica 
măsurile de conservare pentru pescăriile 
cuprinse într-un plan multianual, în cazul 
în care statele membre care sunt autorizate 
să ia măsuri în conformitate cu articolul 17 
nu comunică aceste măsuri Comisiei în 
termenul prevăzut în planul multianual 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a planului multianual.
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Or. es

Amendamentul 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual; totuși, în cazul în care 
măsurile de conservare pentru pescăriile 
cuprinse într-un plan multianual necesită 
coordonarea și acordul mai multor state 
membre, Comisia facilitează procesul și 
prelungește termenul menționat anterior 
cu încă o lună în cazurile în care procesul 
se află, fără îndoială, într-o fază avansată 
de obținere a unui consens.

Or. pt

Amendamentul 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
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membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 18 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

Or. es

Amendamentul 1713
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, în cazul în care statele 
membre care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

(1) Comisia ține seama de expertiza 
fiecărui stat membru la adoptarea actelor
delegate în conformitate cu articolul 55 
pentru a specifica măsurile de conservare 
pentru pescăriile cuprinse într-un plan 
multianual, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de șase 
luni de la data intrării în vigoare a planului 
multianual.

Or. pt

Amendamentul 1714
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, dacă

eliminat
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(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele unui plan multianual, pe baza 
unei evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau
(c) sunt declanșate măsurile de 
salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).

Or. fr

Amendamentul 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, dacă

(2) După primirea avizului din partea 
consiliilor consultative regionale (CCR), 
Consiliul și Parlamentul European îi pot 
conferi Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul
55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, dacă

Or. es

Amendamentul 1716
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă



AM\905830RO.doc 21/175 PE491.361v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse 
într-un plan multianual, dacă

(2) În cazul în care Comisia consideră că

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul la articolul 20 alineatul (2) litera (c) de mai 
jos. Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce în mod unilateral competențele statelor 
membre fără un proces corespunzător.

Amendamentul 1717
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, dacă

(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsuri de conservare pentru 
pescăriile cuprinse într-un plan multianual, 
dacă

Or. en

Amendamentul 1718
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, după consultarea consiliilor 
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conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, dacă

consultative și a Comitetului științific, 
tehnic și economic, pentru a specifica 
măsuri de conservare pentru pescăriile 
cuprinse într-un plan multianual, dacă

Or. es

Amendamentul 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, dacă

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri de 
conservare pentru pescăriile cuprinse într-
un plan multianual, având în vedere datele 
științifice disponibile, dacă

Or. el

Amendamentul 1720
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu obiectivele 
unui plan multianual, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 19 sau

(a) măsurile statelor membre nu sunt 
compatibile cu obiectivele unui plan 
multianual, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 19 sau

Or. en

Justificare

Modificare gramaticală în vederea corelării cu amendamentul la articolul 20 alineatul (2) 
introdus mai sus.
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Amendamentul 1721
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul
articolului 19 sau

(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele de menținere sau de refacere a 
stocurilor de pește peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
până în 2015 și peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă sustenabilă 
economică până în 2020, precum și de 
atingere și de menținere a unei stări 
ecologice bune până în 2020 și țintele 
cuantificabile stabilite în planurile 
multianuale, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 19 sau

Or. en

Amendamentul 1722
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele și țintele cuantificabile stabilite 
în planurile multianuale, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 19 sau

(b) măsurile statelor membre nu 
îndeplinesc în mod eficace obiectivele și 
țintele cuantificabile stabilite în planurile 
multianuale, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 19 sau

Or. en

Justificare

Modificare gramaticală în vederea corelării cu amendamentul la articolul 20 alineatul (2) 
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introdus mai sus.

Amendamentul 1723
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sunt declanșate măsurile de salvgardare 
stabilite în conformitate cu articolul 11 
litera (i).

(c) sunt declanșate măsurile de salvgardare 
stabilite în conformitate cu articolul 11 
litera (i).

Comisia comunică statelor membre opinia 
ei cu privire la măsuri, transmițând 
motivele pentru care consideră că 
măsurile nu sunt compatibile cu 
obiectivele planului multianual, nu 
îndeplinesc obiectivele și țintele 
cuantificabile sau declanșează măsurile 
de salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce în mod unilateral competențele statelor 
membre fără un proces corespunzător. În primă instanță, Comisia ar trebui să explice de ce 
consideră că măsura unui stat membru nu îndeplinește obiectivele. Ulterior statul membru ar 
trebui să aibă timpul necesar pentru remedierea situației.

Amendamentul 1724
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsurile nu au fost adoptate de un 
stat membru interesat relevant în temeiul 
articolului 18.
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Or. en

Amendamentul 1725
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care Comisia emite un 
aviz în temeiul alineatului (2), statul 
membru în cauză are la dispoziție trei luni 
pentru a-și modifica măsurile pentru ca 
acestea să devină compatibile cu 
obiectivele planului multianual și să le 
atingă.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce în mod unilateral competențele statelor 
membre fără un proces corespunzător. În primă instanță, Comisia ar trebui să explice de ce 
consideră că măsura unui stat membru nu îndeplinește obiectivele. Ulterior statul membru ar 
trebui să aibă timpul necesar pentru remedierea situației.

Amendamentul 1726
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care un stat membru nu 
își modifică măsurile în conformitate cu 
alineatul (2a), Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse în 
planul multianual.

Or. en
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Amendamentul 1727
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Înainte de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, Comisia 
consultă consiliile consultative relevante 
și Comitetul științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) cu privire la 
proiectul de măsuri însoțit de o expunere 
de motive.

Or. en

Justificare

În cazul în care revocă unele competențe ale statelor membre, Comisia nu ar trebui să aibă 
mai puține obligații decât statele membre în privința consultării oamenilor de știință și a 
părților interesate.

Amendamentul 1728
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Comisia ține seama în mod
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante și de 
CSTEP și, în cazul în care actele delegate 
finale adoptate se abat de la aceste avize, 
oferă explicații detaliate cu privire la 
motivele pentru care se abat. Comisia 
depune toate eforturile pentru a implica 
în aceste consultări, într-un stadiu 
timpuriu și într-un mod deschis și 
transparent, alte părți interesate relevante 
implicate în activitatea de pescuit în 
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cauză, pentru a identifica punctele de 
vedere și propunerile tuturor părților 
relevante pe parcursul etapei de pregătire 
a măsurilor prevăzute.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să explice motivele pentru care se abate de la conținutul avizelor.

Amendamentul 1729
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
stabilite în planurile multianuale. Din 
momentul în care Comisia adoptă actul 
delegat, măsurile luate de statele membre 
nu se mai aplică.

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează alinierea la amendamentul depus la articolul 20 alineatul (1) care 
reinstituie procedura legislativă ordinară ca procedură implicită pentru adoptarea măsurilor 
de conservare.

Amendamentul 1730
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a se aduce atingere dreptului 
său de inițiativă, Comisia adoptă actele 
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delegate sau de punere în aplicare, pe 
baza recomandărilor comune, pentru care 
există un acord între statele membre care 
au interese de gestiune directe. 
Recomandările respective sunt 
considerate compatibile cu măsurile de 
conservare relevante și/sau planul 
multianual relevant.

Or. en

Amendamentul 1731
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Măsurile statului membru în caz de 

amenințare gravă la adresa resurselor 
biologice marine

(1) Pe baza unor dovezi privind o 
amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o 
acțiune imediată, un stat membru poate 
decide aplicarea unor măsuri de urgență 
pentru atenuarea riscului. Aceste măsuri 
de urgență nu durează mai mult de șase 
luni. Statele membre pot adopta o nouă 
decizie de prelungire a măsurilor de 
urgență cu cel mult șase luni.
(2) Statul membru trebuie să comunice 
măsurile de urgență menționate la 
alineatul (1) simultan Comisiei, celorlalte 
state membre și consiliilor consultative în 
cauză.

Or. en

Justificare

Statele membre își desfășoară activitatea mai aproape de pescăriile lor decât Comisia și, prin 
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urmare, sunt mai îndreptățite să ia măsurile de urgență. În consecință, ar trebui să li se 
confere competențele necesare.

Amendamentul 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Se pun în aplicare instrumente de 
gestiune în comun a pescăriilor pe baza 
principiilor regionalizării și prin 
abordarea ascendentă, cu participarea 
celor mai apropiate autorități și cu 
implicarea sectorului pescuitului, a 
instituțiilor științifice și a altor actori. Se 
promovează rolul CCR-urilor în 
elaborarea măsurilor regionale.

Or. es

Amendamentul 1733
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

MĂSURI TEHNICE eliminat

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminat textul capitolul II „Măsuri tehnice”.

Amendamentul 1734
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri tehnice Procedura pentru adoptarea măsurilor 
tehnice

Or. es

Amendamentul 1735
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre care 
au un interes direct în pescăria în cauză 
participă, în cooperare strânsă cu 
consiliile consultative competente, la 
elaborarea măsurilor conforme cu 
respectivul cadru care să specifice măsurile 
tehnice aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul, în ceea ce privește stocurile din 
apele proprii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. Statele membre care 
au un interes direct în pescăria în cauză
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:

Or. fr

Amendamentul 1736
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu măsurile stabilite într-
un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre 
adoptă măsuri conforme cu respectivul 
cadru care să specifice măsurile tehnice 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul. Statele membre trebuie să se 
asigure că aceste măsuri tehnice:

Or. en

Amendamentul 1737
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Într-un cadru de măsuri tehnice instituit 
în temeiul articolului 14, grupurile de 
lucru regionale din sectorul pescuitului
pot fi autorizate să adopte, după emiterea 
avizului consiliului consultativ relevant,
măsuri în domeniul său de competență
conforme cu respectivul cadru care să 
specifice măsurile tehnice aplicabile 
navelor care arborează pavilionul unui stat 
membru, în ceea ce privește stocurile 
pentru care le-au fost alocate posibilități de 
pescuit.

(2) Grupurile de lucru regionale din 
sectorul pescuitului se asigură că 
măsurile tehnice adoptate în temeiul 
alineatului (1):

Or. es

Justificare

Adaptare legată de grupurile de lucru regionale.
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Amendamentul 1738
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre sunt
autorizate și responsabile să adopte măsuri 
conforme cu respectivul cadru care să 
specifice măsurile tehnice aplicabile 
navelor care le arborează pavilionul, în 
ceea ce privește stocurile din apele proprii 
pentru care le-au fost alocate posibilități de 
pescuit. Statele membre trebuie să se 
asigure că aceste măsuri tehnice:

Or. en

Amendamentul 1739
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În cazul în care un cadru de măsuri 
tehnice a fost instituit în temeiul articolului 
14, statele membre interesate cooperează 
și, în măsura posibilităților, se consultă și 
se coordonează cu părțile terțe interesate 
pentru formularea și stabilirea măsurilor 
tehnice conforme cu respectivul cadru și a 
calendarului acestora.

(2) În cazul în care un cadru de măsuri 
tehnice a fost instituit în temeiul 
articolului 14, care nu se aplică unei zone 
geografice relevante, statele membre 
elaborează măsurile tehnice pe care sunt 
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împuternicite să le adopte în temeiul 
cadrului de măsuri tehnice, în 
conformitate cu respectivul cadru, și 
calendarul prevăzut în acestea.
(3) Statele membre interesate menționate 
la alineatul (1) și statele membre afectate 
menționate la alineatul (2) se asigură că
măsurile tehnice care trebuie formulate în 
temeiul respectivelor paragrafe:

Or. en

Amendamentul 1740
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 1741
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre pot 
fi autorizate să adopte măsuri conforme cu 

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre pot 
fi autorizate, cu condiția să țină seama în 
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respectivul cadru care să specifice măsurile 
tehnice aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul, în ceea ce privește stocurile din 
apele proprii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. Statele membre 
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:

mod corespunzător opiniile CC-urilor 
relevante și ale părților interesate, să 
adopte măsuri conforme cu respectivul 
cadru care să specifice măsurile tehnice 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul, în ceea ce privește stocurile din 
apele proprii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. Statele membre 
trebuie să se asigure că aceste măsuri 
tehnice:

Or. en

Amendamentul 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el

Amendamentul 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, statele membre pot 

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

fi autorizate să adopte, împreună cu 
autoritățile regionale și cu CCR-urile,
măsuri conforme cu respectivul cadru care 
să specifice măsurile tehnice aplicabile 
navelor care le arborează pavilionul, în 
ceea ce privește stocurile din apele proprii 
pentru care le-au fost alocate posibilități de 
pescuit. Statele membre trebuie să se 
asigure că aceste măsuri tehnice:

Or. es

Amendamentul 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu sunt mai puțin severe decât cele
existente în legislația Uniunii.

(d) nu intră în conflict și sunt coerente cu 
măsurile existente în legislația Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 1745
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Directivele se referă la Directivele privind păsările și habitatele. Articolul 2 din PCP prevede 
ca PCP să includă cerințele din legislația referitoare la mediu. Acest amendament precizează 
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măsurile necesare pentru protejarea biodiversității de impactul pescuitului.

Amendamentul 1746
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia consideră că un 
stat membru nu a obținut în termenele 
prevăzute rezultatele vizate de măsurile 
introduse în conformitate cu prezentul 
articol, se reduc oportunitățile de pescuit 
alocate de Uniune respectivului stat 
membru în anul/anii următor/următori 
(în temeiul articolului 16) și se întrerup 
sau se suspendă plățile către respectivul 
stat membru sau se aplică o corecție 
financiară a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului (în 
temeiul articolului 50). Aceste măsuri 
sunt proporționale cu natura, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării.

Or. en

Amendamentul 1747
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă există unanimitate la nivelul statelor 
membre care au un interes direct în 
pescărie cu privire la măsurile care 
trebuie adoptate pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și după 
consultarea consiliilor consultative 
competente, aceste măsuri sunt puse în 
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aplicare numai prin intermediul actelor 
de punere în aplicare. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56.

Or. fr

Amendamentul 1748
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu obține
rezultatele vizate de măsurile introduse în 
conformitate cu prezentul articol, se 
întrerupe sau se suspendă asistența 
financiară acordată de Uniune 
respectivului stat membru, în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 1749
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 21 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nu există unanimitate la nivelul 
statelor membre care au un interes direct 
în pescărie cu privire la măsurile care 
trebuie adoptate pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și după 
consultarea consiliilor consultative 
competente, Comisia prezintă o propunere 
în conformitate cu normele prevăzute în 
Tratat.
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Or. fr

Amendamentul 1750
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Notificarea măsurilor tehnice ale statelor 
membre
Statele membre care adoptă măsuri 
tehnice în temeiul articolului 21 trebuie 
să notifice măsurile respective Comisiei, 
altor state membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Or. es

Justificare

Această notificare nu mai este necesară, deoarece actele delegate sunt eliminate și procedura 
propusă este codecizia.  

Amendamentul 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 trebuie să notifice 
măsurile respective Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 trebuie să notifice 
măsurile respective Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente, chiar și în cazul 
în care ele se aplică numai navelor care 
arborează pavilionul statului membru 
care le-a adoptat.
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Or. es

Amendamentul 1752
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 trebuie să notifice 
măsurile respective Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

(1) Statele membre care elaborează măsuri 
tehnice în temeiul articolului 21 trebuie să 
notifice Comisiei, altor state membre, 
părților terțe interesate și consiliilor 
consultative competente astfel de măsuri 
propuse care pot fi convenite de unele sau 
de toate statele membre interesate în 
termen de douăsprezece luni de la data 
intrării în vigoare a cadrului de măsuri 
tehnice în cauză.

(2) În cazul în care astfel de măsuri 
tehnice sunt convenite de toate aceste 
state membre interesate în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (1) sau sunt 
adoptate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (2), 
atunci fiecare astfel de stat membru sau 
stat membru interesat pune în aplicare 
măsurile naționale pentru implementarea 
măsurilor tehnice convenite sau adoptate 
și notifică aceste măsuri Comisiei, altor 
state membre, părților terțe interesate și 
consiliilor consultative competente în 
termen de șase luni de la punerea în 
aplicare.
(3) În cazul în care astfel de măsuri 
tehnice nu sunt convenite de toate aceste 
state membre interesate, atunci, în temeiul 
articolului 24 menționat mai jos, toate 
statele membre interesate care au 
convenit acest lucru pun în aplicare 
măsurile naționale pentru implementarea 
acelorași dispoziții și notifică aceste 
măsuri Comisiei, altor state membre, 
părților terțe interesate și consiliilor 
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consultative competente în termen de șase 
luni de la punerea în aplicare.
(4) Comisia publică măsurile tehnice 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol și pune la dispoziția publicului 
aceste informații prin publicarea lor pe 
site-urile adecvate sau oferind o legătură 
directă către ele. În privința accesului la 
informațiile privind mediul se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia sau alternativ
(c) care invocă o atingere a unui drept, în 
cazul în care dreptul procedural 
administrativ al unui stat membru impune 
o astfel de condiție preliminară
are dreptul să solicite autorității 
competente a statului membru o revizuire 
internă a deciziei în temeiul prezentului 
articol.
Statele membre stabilesc cazurile în care 
există un „interes suficient” sau o 
„atingere a unui drept”.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului sau 
interesele economice și sociale ale 
pescarilor și care îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de dreptul național 
este considerat suficient în sensul literei 
(b). Astfel de organizații sunt considerate 
beneficiare ale unor drepturi susceptibile 
de a face obiectul unei atingeri în sensul 
literei (c).
Pentru a ataca decizia autorității 
competente, persoanele menționate la 
prezentul alineat au acces la o instanță 
sau la alt organism public independent și 
imparțial cu competențe în revizuirea 
legalității procedurale și substanțiale a 
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deciziei. Statele membre stabilesc instanța 
sau organismul care are competențe de 
soluționare a cauzei.
(5) Un stat membru nu are dreptul la 
posibilitățile de pescuit pe care le poate 
solicita, nici nu poate desfășura activități 
de pescuit în privința stocurilor și/sau 
zonei geografice relevante cuprinse într-
un plan multianual dacă și până când 
măsurile tehnice nu sunt:
(a) convenite de un stat membru interesat 
sau adoptate de un stat membru și puse în 
aplicare prin măsuri naționale, în 
conformitate cu prezentul articol sau
(b) adoptate de Comisie, în conformitate 
cu articolul 20 și sunt aplicabile 
respectivului stat membru.
(6) În cazul în care Comisia consideră că 
un stat membru nu a obținut în termenele 
prevăzute rezultatele vizate de măsurile 
introduse în conformitate cu prezentul 
articol, se reduc oportunitățile de pescuit 
alocate de Uniune respectivului stat 
membru în anul/anii următor/următori 
(în temeiul articolului 16) și se întrerup 
sau se suspendă plățile către respectivul 
stat membru sau se aplică o corecție 
financiară a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului (în 
temeiul articolului 50). Aceste măsuri 
sunt proporționale cu natura, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării.

Or. en

Amendamentul 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 22 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 trebuie să notifice 
măsurile respective Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 trebuie să notifice 
măsurile respective Comisiei, celorlalte 
state membre interesate și consiliilor 
consultative competente, care trebuie să 
participe la procesul de luare a deciziilor.

Or. pt

Amendamentul 1754
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Evaluarea

Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor tehnice adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 21.

Or. es

Amendamentul 1755
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor tehnice adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 21.

Comisia evaluează punerea în aplicare,
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 21 în 2015 și, ulterior, 
cel puțin din trei în trei ani, iar rezultatele 
acestor evaluări sunt puse la dispoziția 
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publicului.

Or. en

Amendamentul 1756
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 21.

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 22 alineatele (2) și (3) 
și, în orice caz, evaluează și prezintă 
rapoarte cu privire la aceste aspecte cel 
puțin din 3 în 3 ani sau astfel cum impune 
cadrul relevant de măsuri tehnice.

Or. en

Amendamentul 1757
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 21.

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor 
tehnice adoptate de statele membre în 
temeiul articolului 21. Rezultatul acestor 
evaluări face parte din raportul de 
evaluare generală privind măsurile 
tehnice adoptate de statele membre care 
este prezentat de Comisie Parlamentului 
European și Consiliului din trei în trei 
ani.

Or. es
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Amendamentul 1758
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 23 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică evaluările realizate în 
conformitate cu prezentul articol și pune 
la dispoziția publicului aceste informații 
prin publicarea lor pe site-urile adecvate 
sau oferind o legătură directă către ele. În 
privința accesului la informațiile privind 
mediul se aplică Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 
1367/2006.
Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia
are dreptul să solicite o revizuire internă a 
deciziei Comisiei.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului sau 
interesele economice și sociale ale 
pescarilor și care îndeplinește condițiile 
prevăzute la articolul 44 este considerat 
suficient în sensul literei (b).
Decizia Comisiei privind o astfel de 
solicitare de revizuire internă se adoptă în 
termen de [două] luni de la solicitare și 
este adresată solicitantului.

Or. en

Amendamentul 1759
Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Partea I – articolul 23 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu legislația relevantă în 
vigoare a UE, statele membre interesate, 
în conformitate cu articolul 21 alineatul 
(1) și statele membre, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) se asigură că 
toate părțile interesate au posibilitatea 
efectivă și din timp să participe la 
definirea și acordul privind măsurile 
tehnice în temeiul articolelor 21 și 22 de 
menționate anterior, implicând, după caz, 
organismele sau structurile de gestionare 
existente, inclusiv Convențiile maritime 
regionale, organele consultative științifice 
și consiliile consultative.
Statele membre publică și pun la 
dispoziția publicului pentru comentarii 
rezumate ale măsurilor de conservare 
propuse pentru a fi puse în aplicare în 
temeiul articolului 22, prin publicarea lor 
pe site-urile adecvate sau oferind o 
legătură directă către ele.
În conformitate cu Directiva 2007/2/CE, 
statele membre oferă Comisiei, pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale în legătură 
cu punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului, accesul și dreptul 
de utilizare privind materialele pregătite 
pentru definirea și implementarea 
măsurilor naționale tehnice în temeiul 
articolului 22.
În privința accesului la informațiile 
privind mediul se aplică Directiva 
2003/4/CE, Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 
1367/2006.
Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia sau alternativ



PE491.361v01-00 46/175 AM\905830RO.doc

RO

(c) care invocă o atingere a unui drept, în 
cazul în care dreptul procedural 
administrativ al unui stat membru impune 
o astfel de condiție preliminară
are dreptul să solicite autorității 
competente a statului membru o revizuire 
internă a deciziei în temeiul prezentului 
articol.
Statele membre stabilesc cazurile în care 
există un „interes suficient” sau o 
„atingere a unui drept”.
În acest sens, interesul oricărei 
organizații neguvernamentale care 
promovează protecția mediului sau 
interesele economice și sociale ale 
pescarilor și care îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de dreptul național 
este considerat suficient în sensul literei 
(b). Astfel de organizații sunt considerate 
beneficiare ale unor drepturi susceptibile 
de a face obiectul unei atingeri în sensul 
literei (c).
Pentru a ataca decizia autorității 
competente, persoanele menționate la 
prezentul alineat au acces la o instanță 
sau la alt organism public independent și 
imparțial cu competențe în revizuirea 
legalității procedurale și substanțiale a 
deciziei. Statele membre stabilesc instanța 
sau organismul care are competențe de
soluționare a cauzei.

Or. en

Amendamentul 1760
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
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Măsurile implicite adoptate în temeiul 
unui cadru de măsuri tehnice

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
cadrului de măsuri tehnice.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:
(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau
(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.
(3) Scopul măsurilor tehnice adoptate de 
Comisie este de a garanta îndeplinirea 
obiectivelor cadrului de măsuri tehnice. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. fr

Amendamentul 1761
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
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Măsurile implicite adoptate în temeiul 
unui cadru de măsuri tehnice

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
cadrului de măsuri tehnice.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:
(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau
(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.
(3) Scopul măsurilor tehnice adoptate de 
Comisie este de a garanta îndeplinirea 
obiectivelor cadrului de măsuri tehnice. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. es

Justificare

Măsurile stabilite la acest articol sunt măsuri de bază și, prin urmare, nu pot fi puse în
aplicare prin acte delegate.

Amendamentul 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Măsurile implicite adoptate în temeiul 

unui cadru de măsuri tehnice
(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
cadrului de măsuri tehnice.
(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:
(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau
(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.
(3) Scopul măsurilor tehnice adoptate de 
Comisie este de a garanta îndeplinirea 
obiectivelor cadrului de măsuri tehnice. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. fr

Amendamentul 1763
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

(1) În conformitate cu normele prevăzute 
în Tratat, Comisia prezintă o propunere 
prin care definește măsurile tehnice 
cuprinse într-un cadru de măsuri tehnice, în 
cazul în care:

- nu există unanimitate la nivelul statelor 
membre care au un interes direct în 
pescărie cu privire la măsurile tehnice 
care trebuie adoptate pentru a pune în 
aplicare un cadru de măsuri tehnice sau
- statele membre care au un interes direct 
în pescărie nu comunică aceste măsuri 
Comisiei în termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a măsurilor tehnice sau
- se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele stabilite într-un cadru de 
măsuri tehnice sau
- se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un cadru de 
măsuri tehnice.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează alinierea la amendamentul depus la articolul 21 alineatul (1) care 
reinstituie procedura legislativă ordinară ca procedură implicită pentru adoptarea măsurilor 
de conservare.

Amendamentul 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

(1) După primirea avizului din partea 
consiliilor consultative regionale (CCR), 
Consiliul și Parlamentul European îi pot 
conferi Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
55 pentru a specifica măsurile tehnice 
cuprinse într-un cadru de măsuri tehnice, în 
cazul în care statele membre care sunt 
autorizate să ia măsuri în conformitate cu 
articolul 21 nu comunică aceste măsuri 
Comisiei în termen de trei luni de la data 
intrării în vigoare a cadrului de măsuri 
tehnice.

Or. es

Amendamentul 1765
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

(1) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsurile tehnice cuprinse într-un 
cadru de măsuri tehnice, în cazul în care 
statele membre împuternicite sau obligate
să ia măsuri în conformitate cu articolul 21 
nu comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a cadrului de măsuri tehnice.

Or. en

Amendamentul 1766
Struan Stevenson
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre
interesate care sunt împuternicite și 
obligate să elaboreze și să convină măsuri
tehnice în conformitate cu articolul 21 
alineatul (1) și statele membre care au 
adoptat măsurile tehnice în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (2) nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice. Comisia adoptă astfel 
de acte delegate în cazul în care statele 
membre interesate care sunt împuternicite 
sau obligate să elaboreze și să convină 
măsuri tehnice în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (1) și statele membre 
care au adoptat măsurile tehnice în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (2) 
nu comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de [12] luni de la data 
[adoptării]/[intrării în vigoare] a planului 
multianual.

Or. en

Amendamentul 1767
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 

(1) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse într-un cadru de măsuri 
tehnice, în cazul în care statele membre 
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care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a cadrului 
de măsuri tehnice.

care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 21 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termenul stabilit 
în cadrul de măsuri tehnice sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, în termen de 
trei luni de la data intrării în vigoare a 
cadrului de măsuri tehnice.

Or. es

Amendamentul 1768
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:

eliminat

(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau
(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.

Or. fr

Amendamentul 1769
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a (2) În cazul în care Comisia consideră că 
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adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:

măsurile statelor membre:

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul la articolul 24 alineatul (2) litera (b) de mai 
jos. Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce competențele statelor membre fără un 
proces corespunzător.

Amendamentul 1770
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, în cazul în care, pe baza unei 
evaluări desfășurate în temeiul 
articolului 23, se consideră că măsurile 
statelor membre:

(2) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
specifica măsuri tehnice, în cazul în care:

(a) se consideră că măsurile statelor 
membre nu sunt compatibile cu 
obiectivele stabilite într-un cadru de 
măsuri tehnice, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 23; sau
(b) se consideră că măsurile statelor 
membre nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice, pe baza unei evaluări 
desfășurate în temeiul articolului 23; sau
(c) măsurile nu au fost adoptate de un stat 
membru interesat relevant în temeiul 
articolului 21.

Or. en
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Amendamentul 1771
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1772
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt incompatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau

(a) nu sunt compatibile cu obiectivele 
stabilite într-un cadru de măsuri tehnice 
sau

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul la articolul 24 alineatul (2) litera (b) de mai 
jos. Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce competențele statelor membre fără un 
proces corespunzător.

Amendamentul 1773
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1774
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.

(b) nu îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele stabilite într-un astfel de cadru 
de măsuri tehnice.

Comisia comunică statelor membre opinia 
ei cu privire la măsuri, transmițând 
motivele pentru care consideră că 
măsurile nu sunt compatibile cu 
obiectivele stabilite într-un cadru de 
măsuri tehnice sau nu îndeplinesc aceste 
obiective.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce competențele statelor membre fără un proces 
corespunzător. În primă instanță, Comisia ar trebui să comunice statelor membre de ce 
consideră că măsurile tehnice nu-și îndeplinesc obiectivele.

Amendamentul 1775
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care Comisia emite un 
aviz în temeiul alineatului (2), statul 
membru în cauză are la dispoziție trei luni 
pentru a-și modifica măsurile pentru ca 
acestea să devină compatibile cu 
obiectivele cadrului de măsuri tehnice și 
să le atingă.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să i se permită Comisiei să revoce competențele statelor membre fără un proces 
corespunzător. Statele membre ar trebui să dispună de timpul necesar pentru a-și modifica 
măsurile.

Amendamentul 1776
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care un stat membru nu 
își modifică măsurile în conformitate cu 
alineatul (2a), Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse în cadrul de măsuri 
tehnice.

Or. en

Amendamentul 1777
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Înainte de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, Comisia 
consultă consiliile consultative relevante 
și Comitetul științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) cu privire la 
proiectul de măsuri însoțit de o expunere 
de motive.

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă mai puține obligații decât statele membre în privința punerii în 
aplicare a măsurilor tehnice.

Amendamentul 1778
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Comisia ține seama în mod 
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante și de 
CSTEP și, în cazul în care actele delegate 
finale adoptate se abat de la aceste avize, 
oferă explicații detaliate cu privire la 
motivele pentru care se abat. Comisia 
depune toate eforturile pentru a implica 
în aceste consultări, într-un stadiu 
timpuriu și într-un mod deschis și 
transparent, alte părți interesate relevante 
implicate în activitatea de pescuit în 
cauză, pentru a identifica punctele de 
vedere și propunerile tuturor părților 
relevante pe parcursul etapei de pregătire 
a măsurilor prevăzute.

Or. en
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Amendamentul 1779
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul măsurilor tehnice adoptate de 
Comisie este de a garanta îndeplinirea 
obiectivelor cadrului de măsuri tehnice. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează alinierea la amendamentul depus la articolul 21 alineatul (1) care 
reinstituie procedura legislativă ordinară ca procedură implicită pentru adoptarea măsurilor 
de conservare.

Amendamentul 1780
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 3 –articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Consultarea consiliilor consultative

(1) Se instituie un Consiliu consultativ 
pentru regiunile ultraperiferice în 
conformitate cu articolul 53.
(2) Se instituie un Consiliu consultativ 
pentru pescuitul în apele interioare în 
conformitate cu articolul 53.

Or. fr
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Amendamentul 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri ale statelor membre aplicabile 
exclusiv navelor de pescuit care arborează 
pavilionul acestora

Măsuri ale statelor membre 

Or. en

Amendamentul 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate adopta măsuri 
pentru conservarea stocurilor de pește în 
apele Uniunii, cu condiția ca respectivele 
măsuri:

Un stat membru sau un grup de state 
membre poate adopta măsuri pentru 
conservarea resurselor biologice marine 
sau a ecosistemelor marine în apele 
Uniunii, cu condiția ca respectivele măsuri:

Or. en

Amendamentul 1783
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate adopta măsuri 
pentru conservarea stocurilor de pește în 
apele Uniunii, cu condiția ca respectivele 
măsuri:

Un stat membru adoptă măsuri pentru 
conservarea stocurilor de pește în apele 
Uniunii, cu condiția ca respectivele măsuri:

Or. en
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Amendamentul 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să nu fie mai puțin severe decât cele 
din legislația existentă a Uniunii.

(c) să nu intre în conflict și să fie coerente 
cu măsurile din legislația existentă a 
Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 1786
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statul membru să comunice, în scopul 
controlului, celorlalte state membre în 
cauză dispozițiile adoptate pentru 
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aplicarea primului paragraf din prezentul 
articol.

Or. fr

Amendamentul 1787
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru sau un grup de state 
membre poate adopta măsuri în legătură 
cu activitățile de pescuit din apele UE 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
stabilite în Directiva 1992/43/CEE, 
Directiva 2009/147/CE și în Directiva 
2008/56/CE.

Or. en

Amendamentul 1788
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 25 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziția 
publicului informațiile privind măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 1789
Ana Miranda
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri ale statelor membre aplicabile în 
interiorul zonei de 12 mile marine

Măsuri ale statelor membre aplicabile în 
interiorul zonei de 12 mile marine sau, în 
orice caz, în zona apelor teritoriale, când 
acestea nu ating limita de 12 mile marine 

Or. es

Amendamentul 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru
reducerea la minimum a efectului 
pescuitului asupra conservării
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din
legislația existentă a Uniunii.

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru
îndeplinirea țintelor privind alte resurse 
acvatice vii și menținerea sau 
îmbunătățirea stadiului de conservare a
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru 
reducerea la minimum a efectului 
pescuitului asupra conservării 
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru 
reducerea la minimum a efectului 
pescuitului asupra conservării 
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază, cu 
condiția ca Uniunea să nu fi adoptat măsuri 
de conservare și gestionare anume pentru 
zona respectivă sau măsuri de abordare 
specifică a problemei identificate de 
statele membre în cauză. Măsurile statului 
membru trebuie să fie compatibile cu 
obiectivele stabilite la articolele 2 și 3 și nu 
intră în conflict și sunt coerente cu 
măsurile din legislația existentă a Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt
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Amendamentul 1793
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre și consiliile 
consultative regionale relevante pot 
trimite observațiile lor în scris Comisiei în 
termen de cinci zile lucrătoare de la data 
notificării. Comisia confirmă, anulează 
sau modifică măsura în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data notificării. Decizia 
Comisiei este notificată statelor membre 
în cauză. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 1794
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pun la dispoziția 
publicului informațiile privind măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Zonele statelor membre de refacere a 

stocurilor
(1) Statele membre instituie în zona lor de 
coastă o rețea de zone de refacere a 
stocurilor creată pentru a proteja 
habitatul, în special zonele de creștere, de 
reproducere și de hrănire.
(2) Zonele de refacere a stocurilor 
cuprind cel puțin 20% din zona de coastă 
a statului membru și sunt reprezentative 
pentru toate habitatele relevante. Cel 
puțin 70% din fiecare zonă de refacere a 
stocurilor constă din zone care anterior 
au fost zone de pescuit pe baza datelor din 
jurnalele de bord și din VMS dintre anii 
2008 și 2011.
(3) Până în 2018 se stabilesc rețele de 
zone de refacere a stocurilor.
(4) Toate activitățile de pescuit sunt 
interzise în zonele de refacere a stocurilor.
(5) Statele membre oferă Comisiei datele 
necesare pentru a demonstra că zonele de
refacere a stocurilor îndeplinesc cerințele 
de la alineatul (2).
(6) Dacă este de părere că rețeaua de zone 
de refacere a stocurilor este insuficientă 
pentru a satisface cerințele de la alineatul 
(2), Comisia solicită statelor membre să 
facă modificările necesare. Dacă în 
termen de un an de la primirea cererii 
Comisiei statul membru nu și-a adaptat 
rețeaua, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a adopta măsuri 
suplimentare în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
Măsuri de urgență ale statelor membre

(1) Dacă există dovezi cu privire la o 
amenințare gravă și neprevăzută la adresa 
conservării resurselor acvatice vii sau la 
adresa ecosistemului marin ca urmare a 
activităților de pescuit în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția unui stat 
membru, în cazul în care orice întârziere 
neîntemeiată ar provoca daune greu de 
remediat, statele membre pot să adopte 
măsuri de urgență, a căror durată nu 
poate să depășească trei luni.
(2) Dacă măsurile de urgență care 
urmează să fie adoptate de un stat 
membru pot afecta navele de pescuit ale 
altor state membre, astfel de măsuri sunt 
adoptate numai după consultarea 
Comisiei, a statelor membre relevante și a 
consiliilor consultative relevante cu 
privire la un proiect de măsuri, însoțit de 
o expunere de motive.

Or. en

Amendamentul 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 26c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26c
Unități de gestionare teritorială ale 

statelor membre
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(1) Statele membre pot înființa unități de 
gestionare teritorială (UGT) pentru 
pescăriile din apele lor teritoriale. Astfel 
de unități cuprind o zonă de pescuit 
delimitată geografic în care statele 
membre acordă pescarilor individuali sau 
unui grup de titulari eligibili drepturi 
exclusive, revocabile și netransferabile de 
utilizare în vederea pescuitului.
(2) Statele membre care adoptă sisteme de 
tip UGT informează Comisia în acest 
sens.
(3) Statele membre cu ape de coastă în 
Marea Mediterană instituie UGT-uri 
pentru pescăriile lor din Mediterană până 
în 2015 cel târziu. În apele Mării 
Mediterane UGT-urile individuale sau 
grupurile de UGT-uri, după caz, creează 
unitatea de pescuit prevăzută în planurile 
multianuale în conformitate cu articolul 
9.
(4) Dacă este de părere că rețeaua de 
unități de gestionare teritorială din Marea 
Mediterană a unui stat membru este 
insuficientă pentru a satisface cerințele de 
la alineatul (1), Comisia solicită statului 
membru să facă modificările necesare. 
Dacă, în termen de un an de la primirea 
cererii Comisiei, statul membru nu și-a 
adaptat rețeaua, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 pentru a 
adopta măsuri suplimentare în acest sens.

Or. en

Amendamentul 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Instituirea unor sisteme de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru
(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și
(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.
(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

Or. fr

Amendamentul 1799
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Instituirea unor sisteme de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru
(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și
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(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.
(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

Or. fr

Amendamentul 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Instituirea unor sisteme de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru
(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și
(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.
(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

Or. fr
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Amendamentul 1801
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Instituirea unor sisteme de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru
(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și
(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.
(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

Or. pt

Amendamentul 1802
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea unor sisteme de concesiuni de 
pescuit transferabile

Stabilirea de sisteme ale statelor membre
de alocare a posibilităților de pescuit

Or. en
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Amendamentul 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea unor sisteme de concesiuni de
pescuit transferabile

Stabilirea de sisteme pentru alocarea 
posibilităților de pescuit

Or. en

Amendamentul 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru poate să instituie un sistem 
voluntar de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

Or. en

Amendamentul 1805
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013,
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

(1) Fiecare stat membru poate alege să 
instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile sau alt sistem de gestionare 
pe bază de drepturi pentru orice parte din 
flota sa de pescuit.
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Or. en

Amendamentul 1806
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit
transferabile pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2015, 
fiecare stat membru poate să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit pentru

Or. it

Amendamentul 1807
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit
transferabile pentru

(1) Până la ... *, fiecare stat membru 
instituie un sistem de concesiuni
individuale de pescuit pentru toate navele 
de pescuit care pescuiesc stocuri pentru 
care s-au alocat posibilitățile de pescuit 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
16; fiecare stat membru interesat instituie 
și un sistem de concesiuni de pescuit 
pentru toate navele de pescuit care 
pescuiesc respectivele stocuri.
______________
(* JO: a se introduce data: un an de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.)

Or. en
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Justificare

Pe baza amendamentului 143 depus de raportor; în mod ideal, concesiunile de pescuit trebuie 
să fie transferabile. Prin clarificarea faptului că concesiunile de pescuit sunt individuale, se 
face un important pas înainte către transferabilitate. De asemenea, caracterul individual 
poate îmbunătăți simțul responsabilității pescarului față de resurse.

Amendamentul 1808
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013,
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

(1) Fiecare stat membru instituie un sistem 
pentru alocarea posibilităților de pescuit 
atribuite respectivului stat membru în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Statul 
membru informează Comisia cu privire la 
sistemul de alocare.

Or. en

Amendamentul 1809
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru poate să instituie un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru

Or. en

Justificare

Alocarea accesului la pescuit trebuie să fie adecvată contextului local și național, prin 
urmare, concesiunile de pescuit transferabile nu ar trebui să fie un sistem unic și obligatoriu.
Este nevoie ca statele membre să aibă flexibilitatea de a adapta sistemul de alocare a 
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accesului la pescuit în modul cel mai bine adaptat la contextul lor național.

Amendamentul 1810
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru poate să instituie un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
excedentare de pescuit.

Amendamentul 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013,
fiecare stat membru trebuie să instituie un
sistem de concesiuni de pescuit
transferabile pentru

(1) Fiecare stat membru decide, pentru 
navele aflate sub pavilionul său, cu 
privire la metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit atribuite 
respectivului stat membru în conformitate 
cu dreptul comunitar. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. en
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Amendamentul 1812
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie, pe baza 
posibilităților de pescuit care i-au fost 
alocate, un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

Or. es

Amendamentul 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013,
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

(1) Până la ... *, fiecare stat membru 
instituie un sistem de concesiuni
individuale de pescuit pentru toate navele 
de pescuit care pescuiesc stocuri pentru 
care s-au alocat posibilitățile de pescuit 
ale Uniunii în conformitate cu articolul 
16; fiecare stat membru interesat instituie 
și un sistem de concesiuni de pescuit 
pentru toate navele de pescuit care 
pescuiesc respectivele stocuri.

Or. en

Amendamentul 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru poate, dacă dorește, să 
instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

Or. el

Amendamentul 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru instituie, în contextul unei 
PCP regionalizate, un sistem voluntar de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru a 
adapta capacitatea de pescuit la 
posibilitățile de pescuit pentru

Or. pt

Amendamentul 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit
transferabile pentru

(1) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a noii PCP, se instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit pentru flota de 
pescuit în marea liberă.

Or. es
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Amendamentul 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru flota de pescuit în marea liberă și 
flota de pescuit de adâncime.

Or. es

Amendamentul 1818
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, 
fiecare stat membru trebuie să instituie un 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile pentru

(1) Statele membre care instituie un sistem
voluntar de concesiuni de pescuit 
transferabile exclud:

Or. es

Amendamentul 1819
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru trebuie să instituie un sistem 
de concesiuni de pescuit transferabile 
pentru

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2013, fiecare 
stat membru poate să instituie, în 
conformitate cu principiul subsidiarității,
un sistem voluntar diferențiat de 
concesiuni de pescuit transferabile pentru
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Or. pt

Amendamentul 1820
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1821
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

eliminat

Or. es

Amendamentul 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

eliminat

Or. es

Amendamentul 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

(a) toate navele de pescuit care nu sunt 
prevăzute în definiția flotei de pescuit la 
scară mică de la articolul 5 din prezentul 
regulament;

Or. es
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Amendamentul 1826
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 15 metri, care nu 
petrec mai mult de 24 de ore pe mare; 
precum și

Or. es

Justificare

În unele cazuri, datorită factorilor geografici sau climatici, flota de pescuit la scară mică 
poate include și vase de peste 12 metri lungime.

Amendamentul 1827
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

(a) toate navele cu o lungime maximă de
15 metri care pescuiesc în zonele de 
coastă, pe apele interioare adiacente sau 
în zonele maritime adiacente, gestionate 
în mod autonom sau de către 
întreprinderi familiale, care utilizează 
unelte de pescuit selective și care nu 
petrec mai mult de 36 de ore pe mare;

Or. es

Amendamentul 1828
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 12 metri; precum și

(a) toate navele de pescuit care nu sunt 
prevăzute în definiția flotei de pescuit de 
coastă și la scară mică de la articolul 5 
din prezentul regulament; precum și

Or. es

Amendamentul 1829
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1830
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1831
Ian Hudghton
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1834
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1835
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 15 metri, care nu petrec 
mai mult de 24 de ore pe mare și care 
pescuiesc cu unelte tractate;

Or. es

Justificare

În unele cazuri, datorită factorilor geografici sau climatici, flota de pescuit la scară mică 
poate include și vase de peste 12 metri lungime.

Amendamentul 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

(b) trebuie organizat un sistem de 
evidență, astfel încât transferabilitatea 
cotelor să se limiteze la vase din cadrul 
aceleiași evidențe, trebuind să existe o 
limită în ceea ce privește acumularea 
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drepturilor de pescuit.  

Or. es

Amendamentul 1837
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 15 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

Or. es

Amendamentul 1838
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală mai mică de 12 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

(b) toate navele de pescuit care pescuiesc 
cu unelte tractate.

Or. es

Amendamentul 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sunt excluse din aceste dispoziții 
vasele de pescuit costier sau la scară mică 



PE491.361v01-00 86/175 AM\905830RO.doc

RO

cu o lungime maximă de 15 metri și 
vasele mai mari care folosesc metode de 
pescuit care respectă mediul în privința 
selectivității și a impactului lor redus 
asupra mediului.

Or. es

Amendamentul 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 1842
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 
trebuie să informeze Comisia cu privire la 
această decizie.

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 15 metri, care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 
care nu petrec mai mult de 24 de ore pe 
mare și trebuie să informeze Comisia cu 
privire la această decizie.

Or. es

Justificare

În unele cazuri, datorită factorilor geografici sau climatici, flota de pescuit la scară mică 
poate include și vase de peste 12 metri lungime.

Amendamentul 1843
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

(2) Statele membre informează Comisia cu 
privire la orice decizie de instituire a unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile sau de gestionare pe bază de 
drepturi și pun la dispoziția publicului 
toate informațiile relevante.

Or. en
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Amendamentul 1844
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 
trebuie să informeze Comisia cu privire la 
această decizie.

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit la navele de 
pescuit care au o lungime totală mai mică 
de 12 metri și care utilizează alte tipuri de 
unelte decât uneltele tractate și trebuie să 
informeze Comisia cu privire la această 
decizie.

Or. it

Amendamentul 1845
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

(2) Sistemele statelor membre pentru 
alocarea posibilităților de pescuit sunt pe 
deplin compatibile cu obiectivele stabilite 
la articolele 2 și 3 și sunt pe deplin 
adecvate regiunii și pescăriei în cauză.

Or. en

Amendamentul 1846
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 
trebuie să informeze Comisia cu privire la 
această decizie.

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 15 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 
trebuie să informeze Comisia cu privire la 
această decizie.

Or. es

Amendamentul 1847
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la
alte nave de pescuit și trebuie să informeze 
Comisia cu privire la această decizie.

Or. es

Amendamentul 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează alte 
tipuri de unelte decât uneltele tractate și 

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
voluntar de concesiuni de pescuit 
transferabile la navele de pescuit care au o 
lungime totală mai mică de 12 metri și care 
utilizează alte tipuri de unelte decât 
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trebuie să informeze Comisia cu privire la 
această decizie.

uneltele tractate, după realizarea unui 
studiu de impact socio-economic soldat cu 
rezultate satisfăcătoare și trebuie să 
informeze Comisia cu privire la această 
decizie.

Or. pt

Amendamentul 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot extinde sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile la 
navele de pescuit care au o lungime totală 
mai mică de 12 metri și care utilizează 
alte tipuri de unelte decât uneltele tractate 
și trebuie să informeze Comisia cu privire 
la această decizie.

(2) Nu se aplică sistemul concesiunilor de 
pescuit transferabile flotei de pescuit de 
coastă din marea Mediterană care nu 
petrece mai mult de o zi pe mare și care 
este reglementată prin planuri de 
gestionare bazate pe efortul de pescuit 
care includ perioade de refacere a 
stocurilor sau stimulente pentru încetarea 
permanentă a pescuitului.

Or. es

Amendamentul 1850
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul de concesiuni de pescuit 
transferabile nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice, dar autoritățile regionale 
competente trebuie să creeze un sistem de 
gestionare a capacităților flotelor și să îl 
prezinte spre aprobare Comisiei.

Or. fr
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Amendamentul 1851
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Alocarea posibilităților de pescuit

(1) Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, adoptă, la propunerea 
Comisiei, limitele de captură și/sau ale 
efortului de pescuit, precum și cu privire 
la alocarea posibilităților de pescuit între 
statele membre, precum și condițiile 
asociate acestor limite.
Posibilitățile de pescuit sunt repartizate 
între statele membre astfel încât fiecărui 
stat membru să i se asigure o relativă 
stabilitate a activităților de pescuit pentru 
fiecare stoc sau pescărie.
(2) Atunci când Comunitatea stabilește 
noi posibilități de pescuit, Consiliul decide 
cu privire la alocarea acelor posibilități, 
luând în considerare interesele fiecărui 
stat membru.
(3) Fiecare stat membru decide, pentru 
navele aflate sub pavilionul său, cu 
privire la metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit atribuite 
respectivului stat membru în conformitate 
cu dreptul comunitar.
Statul membru informează Comisia cu 
privire la metoda de alocare.
(4) Consiliul stabilește posibilitățile de 
pescuit în apele comunitare disponibile 
țărilor terțe și distribuie aceste posibilități 
fiecărei țări terțe.
(5) După ce trimit Comisiei o notificare în 
acest sens, statele membre pot schimba 
între ele toate sau o parte dintre 
posibilitățile de pescuit care le-au fost 
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alocate.

Or. fr

Amendamentul 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Alocarea concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).
(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.
(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.
(4) Un stat membru poate aloca 
concesiuni de pescuit transferabile unui 
proprietar al unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul acelui stat membru 
sau unor persoane juridice sau fizice doar 
în scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot 
fi grupate în vederea gestionării colective 
de către persoane juridice sau fizice sau 
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de către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.
(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.
(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.
(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) 
și (6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

Or. fr

Amendamentul 1853
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Alocarea concesiunilor de pescuit 

transferabile
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(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).
(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.
(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.
(4) Un stat membru poate aloca 
concesiuni de pescuit transferabile unui 
proprietar al unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul acelui stat membru 
sau unor persoane juridice sau fizice doar 
în scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot 
fi grupate în vederea gestionării colective 
de către persoane juridice sau fizice sau 
de către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.
(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.
(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
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titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.
(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) 
și (6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

Or. fr

Amendamentul 1854
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Alocarea concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).
(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.
(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
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respectivele pescării.
(4) Un stat membru poate aloca 
concesiuni de pescuit transferabile unui 
proprietar al unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul acelui stat membru 
sau unor persoane juridice sau fizice doar 
în scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot 
fi grupate în vederea gestionării colective 
de către persoane juridice sau fizice sau 
de către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.
(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.
(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.
(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) 
și (6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Alocarea concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).
(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.
(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.
(4) Un stat membru poate aloca 
concesiuni de pescuit transferabile unui 
proprietar al unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul acelui stat membru 
sau unor persoane juridice sau fizice doar 
în scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot 
fi grupate în vederea gestionării colective 
de către persoane juridice sau fizice sau 
de către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile.
(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
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ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.
(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.
(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) 
și (6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

Or. fr

Amendamentul 1856
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Alocarea concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).
(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
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conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.
(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării. 
(4) Un stat membru poate aloca 
concesiuni de pescuit transferabile unui 
proprietar al unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul acelui stat membru 
sau unor persoane juridice sau fizice doar 
în scopul utilizării pe o astfel de navă. 
Concesiunile de pescuit transferabile pot 
fi grupate în vederea gestionării colective 
de către persoane juridice sau fizice sau 
de către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile. 
(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani. 
(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat. 
(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) 
și (6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
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nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi.

Or. pt

Amendamentul 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea concesiunilor de pescuit
transferabile

Alocarea posibilităților de pescuit

Or. en

Amendamentul 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1859
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune de pescuit transferabilă (1) O concesiune de pescuit transferabilă 
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instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale, comunitare sau de 
grup pentru care un stat membru a ales să 
creeze un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile alocate în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1860
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune de pescuit transferabilă
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

(1) O concesiune de pescuit instituie un 
drept de a utiliza posibilitățile de pescuit 
individuale alocate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 1861
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
instituie un drept de a utiliza posibilitățile 
de pescuit individuale alocate în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (1).

(1) O concesiune de pescuit transferabilă 
poate institui un drept de a utiliza 
posibilitățile de pescuit individuale alocate 
în conformitate cu articolul 29 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
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excedentare de pescuit.

Amendamentul 1862
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc 
sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în 
temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1863
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

(2) Fiecare stat membru care alege să 
instituie un sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile alocă concesiuni de 
pescuit transferabile pe baza unor criterii 
transparente pentru fiecare stoc sau grup de 
stocuri pentru care sunt alocate posibilități 
de pescuit în conformitate cu articolul 16, 
cu excepția posibilităților de pescuit 
obținute în temeiul acordurilor pentru 
pescuit sustenabil. Criteriile transparente 
vor fi stabilite de Consiliu și de 
Parlament, vor fi puse la dispoziția 
publicului și vor include, dar nu se vor 
limita la:
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(a) utilizarea unor metode, unelte și 
practici de pescuit mai selective, cu un 
nivel redus de capturi accidentale și un 
impact redus asupra ecosistemului 
maritim;
(b) antecedente satisfăcătoare de 
respectare a normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului și a cerințelor UE în 
materie de mediu, precum și a limitelor 
pentru capturi și/sau pentru efortul de 
pescuit stabilite în avizele științifice;
(c) asigurarea unui număr sporit de 
locuri de muncă de bună calitate, cu 
condiția ca acest lucru să nu aibă un 
impact negativ asupra mediului 
înconjurător;
(d) utilizarea de nave și metode de pescuit 
cu nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic; precum și
(e) utilizarea unor echipamente de 
supraveghere video sau a unor 
echipamente electronice de monitorizare 
echivalente;
(f) condiții de muncă care respectă 
standardele internaționale în materie, în 
special Convenția OIM privind munca în 
domeniul pescuitului din anul 2007;
(f) producția raportată cel puțin pentru 
ultimii trei ani.

Or. en

Amendamentul 1864
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 

(2) Fiecare stat membru poate să aloce
concesiuni de pescuit transferabile pe baza 
unor criterii transparente pentru fiecare 
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grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

stoc sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în temeiul 
acordurilor pentru pescuit sustenabil.

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
excedentare de pescuit.

Amendamentul 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

(2) Fiecare stat membru alocă posibilități
de pescuit pe baza unor criterii de mediu și 
sociale echitabile, transparente și obiective 
prevăzute la articolul 36a pentru fiecare 
stoc sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16.

Or. en

Amendamentul 1866
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit transferabile pe baza unei 
proceduri deschise și a unor criterii 
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grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

transparente de eligibilitate pentru fiecare 
stoc sau grup de stocuri pentru care sunt 
alocate posibilități de pescuit în 
conformitate cu articolul 16, cu excepția 
posibilităților de pescuit obținute în temeiul 
acordurilor pentru pescuit sustenabil.

Or. es

Amendamentul 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni
de pescuit transferabile pe baza unor 
criterii transparente pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

(2) Statele membre, împreună cu 
reprezentanții regionali și sectorul, prin 
intermediul CCR -urilor, stabilesc criterii 
transparente pentru concesiunile de 
pescuit transferabile pentru fiecare stoc sau 
grup de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, cu 
excepția posibilităților de pescuit obținute 
în temeiul acordurilor pentru pescuit 
sustenabil.

Or. es

Amendamentul 1868
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 

eliminat
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respectivele pescării.

Or. it

Amendamentul 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării, care trebuie stabilită 
de CSTEP (Comitetul științific, tehnic și 
economic pentru pescuit), contând pe 
participarea, în acest sens, a sectorului 
pescuitului, reprezentat prin consiliile 
consultative regionale (CCR).

Or. es
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Amendamentul 1871
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.

(3) În cazul alocării de posibilităților de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, la stabilirea posibilităților de 
pescuit în temeiul articolului 43 alineatul 
(3) din Tratat, Consiliul ține cont de 
compoziția reală a capturilor realizate de
flotele statelor membre.

Or. es

Amendamentul 1872
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre pot să țină cont de 
compoziția probabilă a capturilor realizate 
de navele care participă la respectivele 
pescării.

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
excedentare de pescuit.

Amendamentul 1873
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de compoziția probabilă a capturilor 
realizate de navele care participă la 
respectivele pescării.

(3) În cazul alocării de concesiuni de 
pescuit transferabile aferente pescăriilor 
mixte, statele membre trebuie să țină cont 
de Comitetul științific, tehnic și economic 
pentru pescuit și consultă consiliile 
consultative regionale cu privire la
compoziția probabilă a capturilor realizate 
de navele care participă la respectivele 
pescării.

Or. es

Amendamentul 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Amendamentul 1875
Guido Milana



AM\905830RO.doc 109/175 PE491.361v01-00

RO

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 1876
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Un stat membru poate aloca posibilități
de pescuit numai unei nave de pescuit care 
arborează pavilionul său.

Or. en

Amendamentul 1878
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 
unei nave de pescuit care arborează 
pavilionul acelui stat membru sau unor 
persoane juridice sau fizice doar în scopul 
utilizării pe o astfel de navă. Concesiunile 
de pescuit transferabile pot fi grupate în 
vederea gestionării colective de către 
persoane juridice sau fizice sau de către 

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

către persoane juridice sau fizice a căror 
principală activitate este pescuitul sau de 
către organizații de producători 
recunoscute. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile. În 
special, statele membre pot să solicite 
nivelurile istorice de captură și 
antecedente satisfăcătoare de respectare a 
normelor, să stabilească limite pentru 
cumularea cotelor, să rezerve o cotă de 
până la 5% pentru noii operatori și să țină 
seama de impactul socio-economic al 
concesiunilor.

Or. es

Amendamentul 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când alocă posibilități de 
pescuit, un stat membru pot oferi, în 
cadrul posibilităților de pescuit care i-au 
fost alocate, stimulente navelor de pescuit 
care utilizează unelte de pescuit selective 
care elimină capturile accidentale 
nedorite sau care folosesc tehnici de 
pescuit cu impact redus asupra mediului, 
cum ar fi consumul redus de energie sau 
daunele reduse aduse habitatelor.

Or. en

Amendamentul 1880
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1881
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta decizie ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 30 
de ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 30 de 
ani.

Or. es

Amendamentul 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 10 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 10 
ani.

Or. en

Amendamentul 1884
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de (5) Statele membre pot limita perioada de 



PE491.361v01-00 114/175 AM\905830RO.doc

RO

valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile, în scopul realocării lor.

Or. es

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile pe baza propriilor planificări și experiențe.  

Amendamentul 1885
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15
ani.

(5) Statele membre limitează perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă maximă de cinci
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de maximum 5
ani.

Or. en

Amendamentul 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în 
care nu limitează perioada de valabilitate 
a concesiunilor de pescuit transferabile,
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

(5) În cazul în care statele membre 
dezvoltă noi sisteme de concesiuni de
pescuit transferabile, ele pot limita 
perioada lor de valabilitate.

Or. en

Amendamentul 1887
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
statele membre nu limitează perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile, se consideră că ele sunt 
acordate pe o perioadă de 15 ani fără a 
putea lua în calcul perioadele anterioare 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. es

Amendamentul 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

(5) Statele membre pot limita perioada de 
valabilitate a concesiunilor de pescuit 
transferabile la o perioadă de cel puțin 15 
ani, în scopul realocării lor. În cazul în care 
nu limitează perioada de valabilitate a 
concesiunilor de pescuit transferabile, 
statele membre pot retrage concesiunile 
respective cu un preaviz de cel puțin 15 
ani.

Or. es

Amendamentul 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemele de concesiuni de pescuit 
transferabile nu se aplică în niciun caz 
apelor din afara Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere că punerea în 
aplicare a acestor măsuri va genera 
ajustări în cadrul sectorului, trebuie 
prevăzute ajutoare pentru încetarea 
permanentă sau temporară a activității de 
pescuit care să contribuie la adaptarea 
capacității flotei. 
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Or. es

Amendamentul 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1892
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 1893
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie 
aplicate pe deplin politica comună în 
domeniul pescuitului și principiul 
proporționalității și, ori de cât ori este 
necesar, cu efect imediat.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta decizie ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 1894
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate 
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.
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Or. es

Justificare

Asigurarea coerenței cu amendamentul la articolul 28 alineatul (5).

Amendamentul 1895
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage
concesiunile de pescuit transferabile cu un 
preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre retrag concesiunile de 
pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

Or. en

Amendamentul 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage
concesiunile de pescuit transferabile cu un 
preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate 
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 

(6) Statele membre retrag concesiunile de 
pescuit transferabile cu efect imediat în 
cazul în care se constată o încălcare gravă 
comisă de titularul concesiunilor sau în 
cazul deteriorării grave a stocului sau a 
ecosistemului. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
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imediat. imediat.

Or. en

Amendamentul 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit transferabile cu un preaviz mai 
scurt în cazul în care se constată o 
încălcare gravă comisă de titularul 
concesiunilor. Aceste retrageri trebuie 
efectuate astfel încât să fie aplicate pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre pot retrage concesiunile 
de pescuit cu un preaviz mai scurt în cazul 
în care se constată o încălcare gravă comisă 
de titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate 
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

Or. pt

Amendamentul 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot retrage
concesiunile de pescuit transferabile cu 
un preaviz mai scurt în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
trebuie efectuate astfel încât să fie aplicate 
pe deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității 
și, ori de cât ori este necesar, cu efect 
imediat.

(6) Statele membre pot retrage
posibilitățile de pescuit în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de
titular. Aceste retrageri trebuie efectuate 
astfel încât să fie aplicate pe deplin politica 
comună în domeniul pescuitului și 
principiul proporționalității și, ori de cât ori 
este necesar, cu efect imediat.
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Or. en

Amendamentul 1899
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Obligația prevăzută la prezentul articol ar trebui să țină de competența internă a fiecărui stat 
membru.

Amendamentul 1900
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 1901
Kārlis Šadurskis
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta decizie ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Fără a aduce atingere alineatelor (5) și 
(6), statele membre pot retrage 
concesiunile de pescuit transferabile care 
nu au fost utilizate pe o navă de pescuit 
timp de trei ani consecutivi sau cinci ani 
în cazurile justificate în mod 
corespunzător. Transferul posibilităților 
de pescuit către alt vas sau alte vase 
trebuie realizat potrivit acelorași criterii 
ca și utilizarea lor.

Or. es

Amendamentul 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Statele membre pot retrage sau realoca 
posibilitățile de pescuit care nu au fost 
utilizate timp de trei ani consecutivi.

Or. en

Amendamentul 1905
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.

Or. en

Amendamentul 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 28 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Statele membre pot prevedea plata 
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unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. en

Amendamentul 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1910
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit 

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



PE491.361v01-00 126/175 AM\905830RO.doc

RO

avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.
(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.
(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).
(5) Atunci când alocă concesiuni de 
pescuit transferabile în conformitate cu 
articolul 28 și când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, statele membre pot 
oferi, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective care elimină capturile 
accidentale nedorite.
(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. fr

Amendamentul 1911
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de 
concesiuni de pescuit transferabile 
menționate la articolul 28, în funcție de 
posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre sau stabilite în planurile de 
gestionare adoptate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.
(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.
(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.
(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).
(5) Atunci când alocă concesiuni de 
pescuit transferabile în conformitate cu 
articolul 28 și când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, statele membre pot 
oferi, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
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selective care elimină capturile 
accidentale nedorite.
(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. en

Amendamentul 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de 
concesiuni de pescuit transferabile 
menționate la articolul 28, în funcție de 
posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre sau stabilite în planurile de 
gestionare adoptate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.
(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.
(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.
(4) Statele membre pot rezerva până la 
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5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).
(5) Atunci când alocă concesiuni de 
pescuit transferabile în conformitate cu 
articolul 28 și când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, statele membre pot 
oferi, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective care elimină capturile 
accidentale nedorite.
(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. en

Amendamentul 1913
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de 
concesiuni de pescuit transferabile 
menționate la articolul 28, în funcție de 
posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre sau stabilite în planurile de 
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gestionare adoptate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.
(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.
(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.
(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).
(5) Atunci când alocă concesiuni de 
pescuit transferabile în conformitate cu 
articolul 28 și când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, statele membre pot 
oferi, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective care elimină capturile 
accidentale nedorite.
(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. pt
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Amendamentul 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de 
concesiuni de pescuit transferabile 
menționate la articolul 28, în funcție de 
posibilitățile de pescuit alocate statelor 
membre sau stabilite în planurile de 
gestionare adoptate de statele membre în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.
(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.
(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.
(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).
(5) Atunci când alocă concesiuni de 
pescuit transferabile în conformitate cu 
articolul 28 și când alocă posibilități de 
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pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, statele membre pot 
oferi, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective care elimină capturile 
accidentale nedorite.
(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

Or. fr

Amendamentul 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit transferabile, pe baza cotelor 
acordate de Consiliu, menționate la 
articolul 28, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre sau 
stabilite în planurile de gestionare adoptate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1967/2006. În consecință, acest sistem 
nu se aplică restului speciilor și zonelor 
nereglementate de aceste obligații, fiind 
necesară, de asemenea, revizuirea 
principului actual al stabilității relative.

Or. es

Amendamentul 1916
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit transferabile menționate la 
articolul 28, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre.

Or. es

Justificare

Posibilitățile de pescuit individuale trebuie să fie în concordanță cu cele alocate de Consiliu 
sub forma TAC-urilor și cotelor, astfel că aceste obligații nu ar trebui să fie aplicabile pentru 
Marea Mediterană.

Amendamentul 1917
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Indiferent dacă un stat membru a ales 
să implementeze concesiuni de pescuit 
transferabile, statele membre, în 
conformitate cu articolul 33 și cu criteriile 
transparente enumerate la articolul 28 
alineatul (2), alocă posibilități de pescuit 
individuale, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre sau 
stabilite în planurile de gestionare adoptate 
de statele membre în conformitate cu
articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006.

Or. en
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Amendamentul 1918
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 1919
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
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excedentare de pescuit.

Amendamentul 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit menționate la articolul 28, în 
funcție de posibilitățile de pescuit alocate
unui stat membru și reținute de acesta în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (1) 
sau obținute printr-un schimb cu alt stat 
membru în conformitate cu articolul 16 
alineatul (4).

Or. pt

Amendamentul 1921
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit transferabile menționate la 
articolul 28, în funcție de posibilitățile de 
pescuit alocate statelor membre.

Or. es
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Amendamentul 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1923
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

eliminat

Or. es

Justificare

Posibilitățile de pescuit individuale trebuie să fie în concordanță cu cele alocate de Consiliu 
sub forma TAC-urilor și cotelor, astfel că aceste obligații nu ar trebui să fie aplicabile pentru 
Marea Mediterană.

Amendamentul 1924
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile și a abordării 
precaute și în conformitate cu obiectivele 
politicii comune în domeniul pescuitului 
și cu cerințele legislative în materie de 
mediu, sunt alocate navelor de pescuit care 
le arborează pavilionul, pentru specii 
pentru care Consiliul nu a stabilit 
posibilități de pescuit.

Or. en

Amendamentul 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza unor avize 
științifice exacte și actualizate, pot fi 
alocate navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile, pot fi alocate 
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza avizelor științifice 
disponibile, pot fi alocate navelor de 
pescuit care le arborează pavilionul, pentru 
specii pentru care Consiliul nu a stabilit 
posibilități de pescuit.

Or. es

Amendamentul 1927
George Lyon

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza celor mai bune
avize științifice disponibile, pot fi alocate
navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

(2) Statele membre stabilesc posibilitățile 
de pescuit care, pe baza unor avize 
științifice exacte și actualizate, pot fi 
alocate navelor de pescuit care le arborează 
pavilionul, pentru specii pentru care 
Consiliul nu a stabilit posibilități de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele de pescuit trebuie să se angajeze 
în activități de pescuit doar dacă dețin 
suficiente posibilități de pescuit individuale 
încât să acopere toate capturile pe care le-
ar putea realiza.

(3) Navele de pescuit trebuie să se angajeze 
în activități de pescuit doar dacă dețin 
suficiente posibilități de pescuit individuale 
încât să acopere toate capturile pe care le-
ar putea realiza. Totuși în conformitate cu 
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principiul stabilității relative, trebuie să 
fie prevăzute alternative de pescuit pentru 
acele vase a căror capacitate de pescuit 
este redusă ca urmare a acestei obligații.

Or. es

Amendamentul 1929
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate 
capturile pe care le-ar putea realiza.

(3) În cazul pescăriilor mixte, în temeiul 
articolului 43 alineatul (3) din Tratat, 
Consiliul stabilește cote specifice de 
capturi accidentale pentru fiecare specie, 
în conformitate cu articolul 16 alineatul 
(2) din prezentul regulament.

Or. es

Justificare

În cazul pescăriilor mixte, în care unele state membre nu au cote pentru toate speciile care 
există în respectiva pescărie sau dacă au o cotă foarte mică, obligația stabilită de Comisie ar 
putea însemna încetarea activităților de pescuit, chiar dacă flotele dispun de cotă pentru alte 
specii prezente în zonă.

Amendamentul 1930
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele de pescuit trebuie să se angajeze 
în activități de pescuit doar dacă dețin 
suficiente posibilități de pescuit individuale 
încât să acopere toate capturile pe care le-
ar putea realiza.

(3) Navele de pescuit trebuie să se angajeze 
în activități de pescuit doar dacă dețin 
suficiente posibilități de pescuit individuale 
încât să acopere toate capturile pe care le-
ar putea realiza și încetează activitățile de 
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pescuit când fie posibilitățile de pescuit 
ale statului membru, fie posibilitățile 
individuale de pescuit ale vasului sunt 
epuizate.

Or. en

Amendamentul 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate capturile 
pe care le-ar putea realiza.

(3) Navele de pescuit sunt autorizate să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă 
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate capturile 
realizate de nava de pescuit respectivă, 
având în vedere zona în care își 
desfășoară activitatea și uneltele de 
pescuit pe care le folosește.

Or. pt

Amendamentul 1932
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele de pescuit trebuie să se 
angajeze în activități de pescuit doar dacă
dețin suficiente posibilități de pescuit 
individuale încât să acopere toate capturile 
pe care le-ar putea realiza.

(3) Ca urmare a obligației privind 
aruncarea înapoi în mare, se recunoaște 
posibilitatea navelor de pescuit care dețin 
suficiente posibilități de pescuit individuale 
încât să acopere toate capturile pe care le-
ar putea realiza, de a obține și de a 
exploata în mod corespunzător speciile 
accidentale, alături de speciile principale.

Or. es
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Amendamentul 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot aplica o marjă de 
flexibilitate de maxim 10% din capturile 
anuale realizate în pescăriile mixte pentru 
capturile accidentale.

Or. pt

Amendamentul 1934
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta decizie ar trebui lăsată în competența statelor membre.

Amendamentul 1935
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 % 
din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de pescuit 
transferabile, conform dispozițiilor de la 
articolul 28 alineatul (4).

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 % 
din posibilitățile de pescuit, conform 
criteriilor care justifică această decizie și 
pe care trebuie să le stabilească în propria 
legislație. Statele membre stabilesc criterii 
obiective și transparente pentru alocarea 
acestor posibilități de pescuit rezervate. 
Aceste posibilități de pescuit pot fi alocate 
numai titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform dispozițiilor 
de la articolul 28 alineatul (4) [aflat într-o 
posibilă contradicție cu articolul 16 
alineatul (4) și cu articolul 28 alineatul 
(2)].

Or. es

Amendamentul 1936
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de pescuit 
transferabile, conform dispozițiilor de la 
articolul 28 alineatul (4).

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

Or. es

Justificare

Se consideră că stabilirea procentajului de rezervă ar trebui să fie decizia statelor membre.
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Amendamentul 1937
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 
5 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

(4) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și transparente pentru alocarea
tuturor posibilităților de pescuit, în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2), 
care sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 1938
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 %
din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de pescuit 
transferabile, conform dispozițiilor de la 
articolul 28 alineatul (4).

(4) Statele membre pot rezerva până la 15 
% din posibilitățile de pescuit pentru 
anumite specii, în scopuri ecologice, cum 
ar fi asigurarea reducerii la minimum a 
aruncării înapoi în mare, a nedepășirii 
limitelor de capturi sau a neînchiderii 
pescăriilor ca urmare a capturilor din 
specii foarte protejate. Statele membre 
stabilesc criterii obiective și transparente 
pentru alocarea acestor posibilități de 
pescuit rezervate. Aceste posibilități de 
pescuit pot fi alocate numai titularilor 
eligibili de concesiuni de pescuit 
transferabile, conform dispozițiilor de la 
articolul 27 alineatul (1a) și de la 
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articolul 28 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 1939
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot rezerva până la 5 % 
din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de 
pescuit transferabile, conform 
dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4).

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

Or. it

Amendamentul 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La alocarea concesiunilor 
individuale de pescuit trebuie să se țină 
seama de antecedentele navelor în 
pescărie, precum și de aspectele socio-
economice ale acesteia.

Or. es
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Amendamentul 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 28 
și când alocă posibilități de pescuit în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, statele membre pot oferi, în cadrul 
posibilităților de pescuit care le-au fost 
alocate, stimulente navelor de pescuit care 
utilizează unelte de pescuit selective care 
elimină capturile accidentale nedorite. Pe o 
perioadă de cinci ani, aceste măsuri 
trebuie să fie compatibile cu ajutoarele 
pentru retragerea temporară din uz a 
navelor.

Or. es

Amendamentul 1942
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 1943
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 
28 alineatul (2) și când alocă posibilități de 
pescuit în conformitate cu alineatele (1) și 
(2) din prezentul articol, statele membre
oferă, în cadrul posibilităților de pescuit 
care le-au fost alocate, stimulente navelor 
de pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective și cu impact redus care elimină 
capturile accidentale nedorite.

Or. en

Amendamentul 1944
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 1945
Antolín Sánchez Presedo
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Atunci când alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 28 
și când alocă posibilități de pescuit în 
conformitate cu alineatul (1) din prezentul 
articol, statele membre pot oferi, în cadrul 
posibilităților de pescuit care le-au fost 
alocate, stimulente navelor de pescuit care 
utilizează unelte de pescuit selective care 
elimină capturile accidentale nedorite.
Măsurile stabilite în prezentul alineat sunt 
compatibile cu ajutoarele pentru 
retragerea temporară din uz a navelor pe 
o perioadă de cinci ani pentru a adapta 
definitiv capacitatea flotei la noul sistem.

Or. es

Amendamentul 1946
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere articolului 34 
din prezentul regulament, pentru o 
perioadă de cinci ani, în cazurile în care 
statul membru alocă concesiuni de pescuit 
transferabile în conformitate cu articolul 
28 și în cazurile în care alocă posibilități 
de pescuit în conformitate cu alineatul (1) 
din prezentul articol, proprietarii navelor 
pot folosi fondurile publice pentru 
dezafectarea acestora, potrivit dispozițiilor 
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXXX 
privind Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, în vederea accelerării 
adaptării capacității flotei.

Or. es
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Amendamentul 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata 
unei redevențe pentru utilizarea 
posibilităților de pescuit individuale, drept 
contribuție la costurile legate de 
gestionarea pescăriilor.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1949
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 

(6) Statele membre prevăd plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
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de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor.

de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor și 
toate informațiile conexe sunt puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 1950
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, drept contribuție la 
costurile legate de gestionarea pescăriilor.

(6) Statele membre pot prevedea plata unei 
redevențe pentru utilizarea posibilităților 
de pescuit individuale, și pe bază 
teritorială, drept contribuție la costurile 
legate de gestionarea pescăriilor.

Or. it

Amendamentul 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Registrul concesiunilor de pescuit 

transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. fr
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Amendamentul 1952
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Registrul concesiunilor de pescuit 

transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. fr

Amendamentul 1953
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Registrul concesiunilor de pescuit 

transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. en

Amendamentul 1954
João Ferreira
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Registrul concesiunilor de pescuit 

transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. pt

Amendamentul 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Registrul concesiunilor de pescuit 

transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. fr

Amendamentul 1956
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul concesiunilor de pescuit 
transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Registrul concesiunilor de pescuit și al 
posibilităților de pescuit individuale

Or. it

Amendamentul 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul concesiunilor de pescuit 
transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Registrul posibilităților de pescuit

Or. en

Amendamentul 1958
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale și să pună la dispoziția 
publicului respectivul registru.

Or. en

Amendamentul 1959
Guido Milana
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Statele membre creează și mențin un 
registru al concesiunilor de pescuit și al 
posibilităților de pescuit individuale.

Or. it

Amendamentul 1960
Pat the Cope Gallagher

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Statele membre poate să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Or. en

Justificare

Cote de pescuit transferabile obligatorii ar putea reprezenta o amenințare importantă pentru 
micile comunități de pescuit costier și nu soluționează problema structurală a capacității 
excedentare de pescuit.

Amendamentul 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al posibilităților de 
pescuit. Sistemele existente înainte de 1 
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pescuit individuale. ianuarie 2013 sunt incluse într-un 
asemenea registru. Registrul cuprinde 
numele și adresa titularului și, dacă este 
relevant, prețul de achiziție al posibilității 
de pescuit. Aceste date aparțin domeniului 
public.

Or. en

Amendamentul 1962
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale pe categorii de 
concesiuni.

Or. es

Amendamentul 1963
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să creeze și să 
mențină un registru al concesiunilor de 
pescuit transferabile și al posibilităților de 
pescuit individuale.

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

Or. es
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Amendamentul 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. fr

Amendamentul 1965
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
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în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. fr

Amendamentul 1966
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. it
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Amendamentul 1967
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. en

Amendamentul 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 



PE491.361v01-00 158/175 AM\905830RO.doc

RO

titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. en

Amendamentul 1969
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. pt
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Amendamentul 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Transferul concesiunilor de pescuit 

transferabile
(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.
(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.
(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

Or. fr

Amendamentul 1971
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile

Închirierea concesiunilor de pescuit 
transferabile

Or. en
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Amendamentul 1972
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1973
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni.

(1) Concesiunile de pescuit transferabile și 
orice alte oportunități de pescuit pot fi
închiriate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni sau de 
posibilități de pescuit.

Or. en

Amendamentul 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 

(1) Un stat membru poate permite ca, în 
orice moment, concesiunile de pescuit să 
devină transferabile între titularii eligibili 
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eligibili ai unor astfel de concesiuni. ai unor astfel de concesiuni din cadrul 
statului membru respectiv. Statele 
membre pot autoriza transferabilitatea în 
anumite pescării și o pot interzice în 
altele.
(1a) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni.

Or. en

Justificare

Permite unui stat membru să instituie un sistem de concesiuni de pescuit transferabile, dacă 
dorește acest lucru.

Amendamentul 1975
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Concesiunile de pescuit transferabile
pot fi transferate în întregime sau parțial 
în interiorul unui stat membru între 
titularii eligibili ai unor astfel de 
concesiuni.

(1) La trei ani de la introducerea unui 
sistem de concesiuni de pescuit, ele devin
transferabile între titularii eligibili ai unor 
astfel de concesiuni din cadrul statului 
membru respectiv.

Or. en

Justificare

Prin reducerea întârzierii în introducerea tranferabilității de la șase la trei ani, este probabil 
să vedem mai curând efectele asupra capacității. Transferabilitatea este, de asemenea, 
pozitivă în legătură cu interdicția aruncării capturilor înapoi în mare, întrucât permite 
pescarilor să-și adapteze cotele la capturile reale.

Amendamentul 1976
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Concesiunile de pescuit transferabile
pot fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii
eligibili ai unor astfel de concesiuni.

(1) Concesiunile de pescuit pot fi 
transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni.

Or. pt

Amendamentul 1977
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Într-un stat membru care a adoptat 
un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, concesiunile de pescuit pot 
fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni.

Or. pt

Amendamentul 1978
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state 
membre.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.

(2) Statele membre autorizează transferul 
unor concesiuni de pescuit transferabile 
către și din alte state membre.

Or. es

Amendamentul 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.

(2) Un stat membru poate autoriza 
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre 
în cadrul aceluiași bazin maritim.

Or. en

Amendamentul 1981
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.

(2) Un stat membru poate autoriza
închirierea unor concesiuni de pescuit 
transferabile sau a altor oportunități de 
pescuit către și din alte state membre
numai dacă toate concesiunile de pescuit 
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transferabile relevante sau alte 
oportunități de pescuit relevante sunt 
reglementate prin norme de gestionare 
convenite de toate statele membre
interesate din zona geografică relevantă, 
care pot fi puse în executare ulterior de 
orice stat membru interesat.

Or. en

Amendamentul 1982
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru poate autoriza
transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către și din alte state membre.

(2) Transferul unor concesiuni de pescuit 
transferabile către titularii eligibile din alte 
state membre nu poate fi refuzat din 
motive de naționalitate.

Or. es

Amendamentul 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce privește alineatul (1), 
statele membre stabilesc, pentru fiecare 
zonă de pescuit, ce limite ale caracterului 
transferabil se introduc pentru a 
împiedica o concentrare excesivă a 
proprietății, pentru a menține sau a 
îmbunătăți structura flotelor, pentru a 
încuraja tipurile de unelte cu mai puține 
efecte adverse, pentru a asigura accesul 
segmentelor de flotă care practică 
pescuitul artizanal, pescuitul de coastă, pe 
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cel la scară mică sau al altor segmente 
specifice de flotă sau pentru a evita 
concentrarea geografică excesivă a 
concesiunilor de pescuit. Limitele 
respective pot include:
(a) stabilirea procentelor maxime din 
posibilitățile de pescuit care pot fi deținute 
de un anumit proprietar de nave sau de o 
anumită grupare de gestionare colectivă;
(b) impunerea prezenței proprietarului la 
bordul navei;
(c) limitarea transferului de concesiuni la 
efectuarea acestuia în cadrul anumitor 
pescării sau al anumitor segmente ale 
flotei de pescuit;
(d) impunerea unei legături economice 
între titularul concesiunii și comunitatea 
de coastă din portul său de origine;
(e) orice altă limită aplicată caracterului 
transferabil pe care statul membru o 
consideră adecvată.

Or. pt

Amendamentul 1984
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții 
de transfer.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1985
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, condiții de 
transfer.

(3) Statele membre reglementează 
închirierea concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, condiții de 
transfer, în conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 28 alineatul (2), care 
sunt puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor 
criterii transparente și obiective, condiții de 
transfer.

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit, 
stabilind, pe baza unor criterii transparente 
și obiective, condiții de transfer.

Or. pt

Amendamentul 1987
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, condiții de 

(3) Statele membre pot reglementa 
transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile, stabilind, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, condiții de 
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transfer. transfer. Ele pot interzice transferul de 
cote între navele având categorii diferite 
de cote, acumularea excesivă de drepturi 
de pescuit sau transferul de concesiuni 
către operatorii a căror activitate 
principală nu este pescuitul.

Or. es

Amendamentul 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2017, Comisia 
informează Consiliul și Parlamentul 
European cu privire la sistemele de 
concesiuni de pescuit transferabile 
stabilite de fiecare stat membru pentru 
flota de pescuit în marea liberă și 
contribuția lor la îmbunătățirea atingerii 
obiectivelor politicii comune în domeniul 
pescuitului în vederea creării unui sistem 
comunitar de concesiuni de pescuit și, 
eventual, în vederea creării unei piețe 
unice.

Or. es

Amendamentul 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În perioada în care prezentul 
regulament este în vigoare, se va studia și 
se va defini un sistem de drepturi de 
pescuit la nivel comunitar, renunțându-se 
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la actualul sistem de drepturi la nivelul 
statelor membre, pentru a fi inclus în 
viitoarele texte care vor reglementa 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. es

Amendamentul 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concesiunile de pescuit, fie că sunt 
transferabile sau netransferabile, 
reprezintă un drept temporar de a pescui 
în conformitate cu cerințele și condițiile 
stabilite de fiecare stat membru și nu 
constituie un drept de proprietate. Un stat 
membru poate să revoce concesiunile de 
pescuit ale unui titular, dacă nu sunt 
îndeplinite cerințele sale.

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit sunt un bun public si un stat membru ar trebui să le poată revoca 
dacă titularul unei concesiuni de pescuit nu respectă cerințele stabilite în Regulamentul PCP.

Amendamentul 1991
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
prezintă un raport Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la 
sistemele de drepturi de pescuit 
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transferabile stabilite de fiecare stat 
membru și contribuția lor la obiectivele 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
în special la crearea pieței unice.

Or. es

Amendamentul 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La stabilirea cerințelor referitoare la 
aspectul concesiunilor de pescuit, fie că 
sunt transferabile sau netransferabile, 
statele membre încearcă să evite 
concentrarea lor excesivă și pot:
(a) să limiteze proporția concesiunilor 
care urmează să fie alocate oricărui 
titular;
(b) să limiteze numărul concesiunilor care 
pot fi înregistrate pe numele unei singure 
nave;
(c) să limiteze sau să interzică transferul 
de concesiuni între anumite segmente ale 
flotei de pescuit;
(d) să limiteze sau să interzică transferul 
de concesiuni între anumite zone 
geografice, pentru a proteja comunitățile 
costiere;
(e) să ia măsuri pentru a se asigura că 
titularii au un interes direct și pe termen 
lung în ceea ce privește pescăria;
(f) să rezerve o parte din posibilitățile de 
pescuit pentru a le distribui operatorilor 
noi.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să poată aplica măsuri de protecție pentru a evita concentrarea 
concesiunilor de pescuit în mâinile câtorva operatori.

Amendamentul 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre se asigură că toate 
informațiile privind cerințele, alocarea și 
deținerea concesiunilor de pescuit sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 31 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Înainte oricărei alocări de 
concesiune de pescuit, fie că este 
transferabilă sau netransferabilă, statele 
membre publică o declarație prin care 
explică modalitățile de reziliere și de 
realocare a concesiunilor.

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit sunt un bun public si un stat membru ar trebui să le poată revoca 
dacă titularul unei concesiuni de pescuit nu respectă cerințele stabilite în Regulamentul PCP.
Pentru a garanta această posibilitate, statele membre ar trebui să declare modalitățile de 
reziliere și de realocare a concesiunilor de pescuit.
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Amendamentul 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. fr

Amendamentul 1996
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. fr
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Amendamentul 1997
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 1998
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. it
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Amendamentul 1999
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. en

Amendamentul 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. en
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Amendamentul 2001
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

individuale
(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.
(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

Or. pt

Amendamentul 2002
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.

eliminat

Or. it

Amendamentul 2003
Diane Dodds

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot (1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
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fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru.

fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru titularilor de 
posibilități de pescuit individuale.
Perioada de închiriere nu depășește 
durata concesiunii de pescuit.

Or. en

Amendamentul 2004
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru poate autoriza 
închirierea posibilităților de pescuit 
individuale către și din alte state membre.

eliminat

Or. it


