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Amendamentul 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

(2) Statele membre autorizează închirierea 
posibilităților de pescuit individuale către 
și din alte state membre.

Or. es

Amendamentul 2006
Antolín Sánchez Presedo

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.

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

Or. es

Amendamentul 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul utilizării eficiente a 
posibilităților de pescuit ale fiecărui stat 
membru, ar trebui să se țină seama de 
existența grupurilor de producători 
transfrontaliere.

Or. es
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Amendamentul 2008
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar putea fi înființate grupuri de 
producători transfrontaliere în vederea 
încurajării utilizării optime a 
posibilităților de pescuit ale fiecărui stat 
membru.

Or. es

Amendamentul 2009
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sunt autorizate grupuri de 
producători dintr-unul sau mai multe 
state membre în vederea încurajării 
utilizării raționale a posibilităților de 
pescuit.

Or. es

Amendamentul 2010
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 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit care nu 
fac obiectul unui sistem de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă 
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. fr

Amendamentul 2011
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit care nu 
fac obiectul unui sistem de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă 
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. en
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Amendamentul 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Alocarea posibilităților de pescuit care nu 
fac obiectul unui sistem de concesiuni de 

pescuit transferabile
(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă 
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. en

Amendamentul 2013
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea posibilităților de pescuit care nu 
fac obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile

Alocarea posibilităților de pescuit

Or. pt

Amendamentul 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă 
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2015
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

(1) Fiecare stat membru decide modul în 
care pot fi alocate navelor care arborează 
pavilionul său posibilitățile de pescuit care 
i-au fost alocate în conformitate cu 
articolul 16. Statul membru informează
Comisia cu privire la metoda de alocare.

Or. fr

Amendamentul 2016
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă (1) Fiecare stat membru decide modul în 
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modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

care pot fi alocate navelor care arborează 
pavilionul său posibilitățile de pescuit care 
i-au fost alocate în conformitate cu 
articolul 16 și care nu fac obiectul unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile, pe baza unor criterii 
transparente și obiective, în conformitate 
cu criteriile prevăzute la articolul 28 
alineatul (2), care sunt puse la dispoziția 
publicului. Statul membru informează 
Comisia cu privire la metoda de alocare.

Or. en

Amendamentul 2017
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru trebuie să decidă
modul în care pot fi alocate navelor care 
arborează pavilionul său posibilitățile de 
pescuit care i-au fost alocate în 
conformitate cu articolul 16 și care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

(1) Fiecare stat membru decide modul în 
care pot fi alocate navelor care arborează 
pavilionul său posibilitățile de pescuit care 
i-au fost alocate în conformitate cu 
articolul 16. Statul membru informează
Comisia cu privire la metoda de alocare.

Or. pt

Amendamentul 2018
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când alocă posibilități de 
pescuit individuale, statele membre 
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acordă acces prioritar navelor de pescuit 
care îndeplinesc criterii transparente și 
obiective. 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:
(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 desemnate 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 emisii reduse de combustibil și 
eficiente din punct de vedere energetic; 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 2019
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comercializarea posibilităților de 
pescuit menționate mai sus este autorizată 
între statele membre care nu au o flotă 
suficient de mare pentru a-și folosi toate 
posibilitățile și statele membre care au 
posibilități insuficiente în raport cu 
capacitatea flotei.

Or. es

Amendamentul 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Norme de tranziție specifice pentru 
Marea Mediterană; introducerea unui 
sistem TURF
 Până la 31 decembrie 2014, se înființează 
sau se desemnează un organism științific 
pentru a oferi consultanță științifică 
pescăriilor din zona Mării Mediterane, 
analog ICES, în vederea susținerii 
respectării de către autoritățile Uniunii și 
ale statelor membre a obiectivelor 
prezentului regulament.
Acest organism științific ține seama de 
avizul tuturor organizațiilor în cauză, 
inclusiv al celor care reprezintă pescăriile, 
comunitatea științifică, guvernele și 
societatea civilă.

Or. el

Amendamentul 2021
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Imediat ce au fost epuizate, la nivel 
național și/sau la nivelul UE, toate 
posibilitățile de pescuit alocate pentru un 
anumit stoc de pește, trebuie să înceteze 
orice activitate de pescuit care include 
capturi, indiferent dacă sunt deliberate 
sau nu, din respectivul stoc.

Or. en

Amendamentul 2022
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Revizuirea sistemului de concesiuni de 

pescuit transferabile
La cinci ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia va 
evalua funcționarea sistemului de 
concesiuni de pescuit transferabile 
menționat la articolele 27-33 din 
regulament și, dacă este necesar, va 
modifica sistemul în consecință, inclusiv 
instituind un sistem comunitar de 
concesiuni de pescuit transferabile.

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească măsuri care să permită evaluarea și, după caz, modificarea 
sistemului.
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Amendamentul 2023
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Instituirea unui sistem de concesiuni

În cazul în care un stat membru decide să 
introducă un sistem de concesiuni în 
conformitate cu principiul conservării 
resurselor, acesta trebuie: 
- să fie o concesiune sau un drept de 
utilizare teritorial;
- să funcționeze pe bază de voluntariat;
- să fie netransferabil;
- să fie gestionat de stat, care va decide cu 
privire la măsurile de siguranță socială 
adecvate pentru a compensa efectele 
introducerii unui sistem de concesiuni 
asupra ocupării forței de muncă;
- să acorde acces cu prioritate pescarilor 
care practică pescuitul într-un mod 
responsabil din punct de vedere social și 
ecologic;
- să stabilească măsuri clare pentru 
protejarea pescuitului costier și artizanal 
la scară mică, pornind de la o definiție 
comună a pescuitului la scară mică;
- să nu constituie unica măsură propusă 
în vederea reducerii supracapacității, ci să 
fie însoțit de alte măsuri care să vizeze 
același obiectiv;
- să țină seama de dificultățile de punere 
în aplicare în zonele maritime în care 
sistemul cotelor este practic inexistent;
- să țină seama de principiul competenței 
partajate, având în vedere faptul că 
sistemul de concesiuni implică 
distribuirea economică a posibilităților de 
pescuit și a flotei de pescuit a UE;
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Or. it

Amendamentul 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 33b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33b
Introducerea unui sistem de drepturi 
teritoriale de utilizare pentru pescuit 

(TURF)
(1) Până la 31 decembrie 2014, se 
înființează sau se desemnează un 
organism științific pentru a oferi 
consultanță științifică analog ICES, în 
vederea oferirii de consultanță științifică 
pentru susținerea respectării de către 
autoritățile Uniunii și ale statelor membre 
a obiectivelor prezentului regulament.
(2) Până la ... [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], statele 
membre identifică, desemnează și trec pe 
hartă toate zonele de pescuit protejate, 
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 al Consiliului, inclusiv, dar nu 
numai: habitate protejate conform 
articolului 4 din regulamentul respectiv, 
zone de pescuit comunitare protejate 
conform articolului 6 și zone de pescuit 
naționale protejate conform articolului 7 
din regulamentul respectiv, precum și 
toate zonele de refacere a stocurilor de 
pește stabilite conform articolului 7a din 
prezentul regulament. Statele membre 
identifică, de asemenea, în apele lor 
teritoriale, habitate piscicole esențiale și 
zone sensibile care conțin sol submarin de 
iarbă de mare, habitate coraligene și 
bancuri de alge marine calcaroase.
(3) Până la ... [trei ani de la intrarea în 
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vigoare a prezentului regulament], toate 
zonele protejate identificate conform 
alineatului (2) sunt închise pentru toate 
activitățile de pescuit pentru o perioadă 
minimă de cinci ani pentru a permite 
refacerea stocurilor de pește, cu excepția 
cazului în care organismul științific 
menționat la alineatul (1) stabilește, prin 
evaluări specifice ale zonelor de pescuit, 
că stocurile nu sunt pescuite în mod 
excesiv și că pot fi desfășurate activități de 
pescuit fără a compromite îndeplinirea 
obiectivelor de la articolul 2 și fără a pune 
în pericol habitatele și speciile protejate 
dintr-o anumită zonă de pescuit protejată. 
Activitățile de pescuit pot fi reluate numai 
după înființarea altei zone sau a altor 
zone de aceleași dimensiuni în care 
activitățile de pescuit sunt interzise.
(4) Statele membre introduc un sistem de 
drepturi teritoriale de utilizare pentru 
pescuit (TURF) atunci când nu 
implementează un sistem de concesiuni de 
pescuit. În astfel de cazuri, statele 
membre delimitează zonele din apele lor 
teritoriale în care își desfășoară 
activitatea navele lor de pescuit și 
stabilesc care nave sunt autorizate să își 
desfășoare activitatea în fiecare astfel de 
zonă. Atunci când delimitează zonele de 
pescuit, statele membre stabilesc atât 
dimensiunea spațială a zonei de pescuit în 
general, cât și plasarea tuturor zonelor de 
pescuit protejate și au ca obiectiv 
menținerea beneficiilor efectului de 
contagiune din zonele de pescuit protejate 
pentru titularii eligibili.
(5) O cotă netransferabilă din TURF, 
exprimată ca drepturi de utilizare 
delimitate în spațiu, limite individuale cu 
privire la capturi sau limite individuale cu 
privire la efort sau ca orice combinație a 
acestor elemente, este alocată fiecărui 
titular eligibil în cadrul TURF, în 
conformitate cu cerințele privind 
eligibilitatea și cu alte criterii stabilite în 
conformitate cu articolele 27, 28 și 28a.
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(6) Mortalitatea prin pescuit este limitată 
la niveluri care îndeplinesc obiectivele de 
la articolul 2, iar Uniunea încearcă să 
colaboreze cu țările terțe în ceea ce 
privește stabilirea limitelor de recoltare în 
cazul stocurilor comune, în conformitate 
cu următoarele principii:
(a) Consultanța științifică privind 
nivelurile adecvate de mortalitate prin 
pescuit în Marea Mediterană se obține de 
la cele mai bune surse disponibile.
(b) În ceea ce privește zonele de pescuit în 
legătură cu care datele sunt limitate, 
nivelurile mortalității prin pescuit sunt 
stabilite prin folosirea unor metode de 
evaluare și a unor norme de control al 
recoltării adecvate pentru gestionarea 
zonelor de pescuit pentru care există 
puține date pe baza metodologiilor 
prevăzute în partea B punctele 3.1 și 3.2 
din anexa la Decizia 2010/477/UE 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine și se elaborează, cu 
caracter prioritar, un plan de 
îmbunătățire a calității datelor ca parte a 
planurilor multianuale aplicabile, cel 
târziu până la 31 iulie 2014.
(c) Statele membre iau măsuri de 
extindere a colectării de date în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
pentru a acoperi capturile din toate 
speciile realizate de toate navele de 
pescuit, inclusiv prin pescuitul de 
agrement, cel târziu până la 31 decembrie 
2014.
(d) Statele membre pot stabili și aplica 
măsuri de protecție suplimentare (inclusiv 
excluderea pescuitului de agrement sau 
restricții legate de cantitate, tipuri de 
unelte, zonă sau moment al pescuitului) 
care vor crește abundența sau gradul de 
profitabilitate al pescăriilor acestora.
(7) Se stabilesc și se aplică măsuri de 
responsabilizare pentru a se asigura 
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faptul că titularii eligibili pentru TURF 
respectă limitele privind capturile, zona 
și/sau efortul stabilite în cazul lor. 
Autoritățile statelor membre instituie 
mecanisme prin care să asigure faptul că 
toate capturile sunt înregistrate zilnic și 
că sunt furnizate date la nivel de zonă de 
pescuit în vederea asigurării conformității 
și în scopuri legate de gestionare și de 
evaluare științifică.
(8) Instituirea și aplicarea TURF sunt 
susținute financiar de Uniune. Uniunea 
ia, de asemenea, măsuri de reducere a 
consecințe sociale și economice negative 
ale TURF care ar putea apărea.
(9) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, inclusiv măsuri implicite cu 
privire la alineatele (2) - (7) în cazul în 
care un stat membru nu își îndeplinește 
obligațiile ce decurg din prezentele 
alineate.

Or. it

Amendamentul 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -34a
Măsurarea capacității de pescuit

(1) Flotele de pescuit ale statelor membre 
se măsoară din perspectiva capacității lor 
de a captura pești. În acest sens, până la 
30 iunie 2013, Comisia prezintă o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2930/1986 al 
Consiliului în vederea definirii capacității 
în funcție de următoarele caracteristici:
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(a) lungimea totală;
(b) lățimea;
(c) tonajul brut;
(d) puterea motorului;
(e) tipul uneltelor;
(f) dimensiunea uneltelor (inclusiv 
numărul de unități utilizate);
(g) orice alte caracteristici măsurabile 
care afectează capacitatea unei nave de a 
captura pește.
(2) Statele membre trimit Comisiei date 
verificate referitoare la flotele lor în 
conformitate cu caracteristicile navelor 
menționate la alineatul (1) până la 31 
decembrie 2013. Nerespectarea acestei 
prevederi duce la suspendarea 
posibilităților lor de pescuit.
(3) Până la 30 iunie 2014, Comisia 
publică un inventar detaliat al capacității 
flotelor de pescuit actuale ale fiecărui stat 
membru. Comisia își fundamentează acest 
document pe informațiile furnizate de 
statele membre, dar și pe alte informații 
care îi sunt puse la dispoziție, inclusiv, 
printre altele, de institute științifice, de 
organizații regionale de gestionare a 
pescuitului sau de alte entități. Acest 
inventar constituie baza pentru plafoanele 
revizuite privind capacitatea de pescuit 
pentru fiecare stat membru, prevăzute în 
anexa II.
(4) Până la 30 iunie 2014, statele membre 
transmit Comisiei și publică o evaluare a 
capacității corespunzătoare a fiecărui 
segment al flotelor care le arborează 
pavilionul, având în vedere resursele 
disponibile.
(5) Comisia verifică evaluările transmise 
de statele membre înainte de a le aproba.

Or. en
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Amendamentul 2026
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre instituie, dacă este 
necesar, măsuri de adaptare a capacității de 
pescuit a flotelor lor pentru a obține un 
echilibru eficace între respectiva capacitate 
de pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 2027
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 2028
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 

(1) Indiferent de orice sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile care ar 
putea fi instituit, statele membre instituie 
măsuri, care includ eliminarea 
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pescuit și posibilitățile lor de pescuit. subvențiilor care promovează 
supracapacitatea, în vederea adaptării
capacității de pescuit a flotelor lor pentru a 
obține un echilibru stabil și durabil între 
respectiva capacitate de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit și prezintă 
Comisiei un raport referitor la eforturile 
lor de stabilire a unui echilibru între 
capacitatea de pescuit și posibilitățile lor 
de pescuit, iar aceste informații sunt puse 
la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) În termen de 4 ani de la adoptarea 
prezentului regulament, statele membre 
instituie măsuri de adaptare a capacității de 
pescuit a flotelor lor pentru a obține un 
echilibru eficace între capacitatea lor de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit, în 
conformitate cu obiectivele generale 
stabilite la articolul 2.

Or. en

Justificare

Una dintre principalele cauze ale pescuitului excesiv este lipsa ajustării capacității de pescuit 
la resursele disponibile. În termen de 4 ani de la adoptarea prezentului regulament, statele 
membre ar trebui să instituie măsuri pentru asigurarea unui echilibru între capacitatea de 
pescuit și posibilitățile de pescuit.

Amendamentul 2030
Ian Hudghton
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Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre instituie, dacă și atunci 
când este necesar, măsuri de adaptare a 
capacității de pescuit a flotelor lor pentru a 
obține un echilibru eficace între respectiva 
capacitate de pescuit și posibilitățile lor de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Până la 31 decembrie 2014, statele 
membre adoptă un program detaliat 
privind orice adaptare necesară a 
capacității de pescuit a flotelor lor în ceea 
ce privește numărul și caracteristicile 
navelor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.
Respectivele adaptări sunt realizate până 
la 31 decembrie 2015.

Or. en

Amendamentul 2032
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie (1) Statele membre primesc sprijinul 
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măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

necesar din partea UE pentru a institui
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

Or. es

Amendamentul 2033
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre pot institui măsuri de 
adaptare a capacității de pescuit a flotelor 
lor pentru a obține un echilibru eficace 
între respectiva capacitate de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit, în vederea 
realizării obiectivului unui pescuit mai 
sustenabil și mai profitabil.

Or. es

Amendamentul 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre instituie măsuri de 
adaptare a capacității de pescuit a flotelor 
lor pentru a obține un echilibru eficace 
între respectiva capacitate de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit. Măsurile 
respective se bazează pe dovezi științifice 
și sunt elaborate în vederea conservării 
ecosistemului marin și a prosperității 
sectorului pescuitului.



PE491.362v01-00 22/173 AM\905832RO.doc

RO

Or. el

Amendamentul 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să instituie 
măsuri de adaptare a capacității de pescuit 
a flotelor lor pentru a obține un echilibru 
eficace între respectiva capacitate de 
pescuit și posibilitățile lor de pescuit.

(1) Statele membre instituie măsuri de 
adaptare a capacității de pescuit a flotelor 
lor pentru a obține un echilibru eficace 
între respectiva capacitate de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit. Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime menține instrumentele 
financiare vizând încetarea definitivă a 
activității de pescuit în vederea realizării 
acestui obiectiv.

Or. es

Amendamentul 2036
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a se mări efortul de pescuit, 
flotele din regiunile ultraperiferice pot, 
având în vedere particularitățile lor și în 
temeiul articolului 349 din TFUE, primi 
în continuare ajutor specific pentru 
modernizare, în vederea sporirii 
siguranței și a îmbunătățirii condițiilor
operaționale ale activității lor.

Or. pt
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Amendamentul 2037
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Măsurile de adaptare a capacității de 
pescuit sunt variate și nu se limitează la 
reducerea numărului navelor dintr-o 
flotă.

Or. fr

Amendamentul 2038
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă un stat membru își depășește 
captura permisă în cadrul unei zone de 
pescuit cu cel puțin 10 % timp de doi ani 
consecutivi, se va presupune că zona de 
pescuit în cauză are o capacitate de 
pescuit excedentară; statul membru 
adoptă un plan de reducere a capacității 
în temeiul articolului 34 alineatul (1b) 
(nou) în termen de un an și conferă 
caracter transferabil concesiunilor de 
pescuit în cadrul zonei de pescuit 
respective în termen de un an, indiferent 
dacă perioada de tranziție prevăzută la 
articolul 31 alineatul (1) a expirat sau nu.

Or. en

Justificare

Amendamentul reprezintă o versiune îmbunătățită a amendamentului 182 al raportorului.
Pescuitul excesiv constant nu ar trebui să aibă ca efect numai CPT, ci și planuri de reducere 
a capacității.



PE491.362v01-00 24/173 AM\905832RO.doc

RO

Amendamentul 2039
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1), statele membre 
efectuează, până la ...*, evaluări ale 
capacității și transmit rezultatele acestora 
Comisiei. Evaluările capacității includ o 
analiză a capacității totale a flotei pe 
pescărie și segment al flotei în momentul 
evaluării și impactul său asupra stocurilor 
și a ecosistemului marin în general. 
Evaluările sunt realizate în conformitate 
cu orientările Comisiei privind o analiză 
îmbunătățită a echilibrului dintre 
capacitatea flotei și posibilitățile de 
pescuit. În cazul în care evaluarea 
evidențiază o discrepanță între 
capacitatea națională de pescuit și 
posibilitățile de pescuit ale statelor 
membre, acestea informează Comisia, în 
termen de un an, cu privire la măsurile pe 
care le iau pentru a reduce capacitatea de 
pescuit.

(* JO: a se introduce data: șase luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 1 DG Mare, 2008, Orientări 
privind o analiză îmbunătățită a 
echilibrului dintre capacitatea de pescuit 
și posibilitățile de pescuit. Utilizarea 
indicatorilor pentru raportare în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul 2371/2002 al Consiliului, 
martie 2008.)

Or. en

Justificare

Amendamentul are la bază amendamentul 179 al raportorului. Având în vedere faptul că 



AM\905832RO.doc 25/173 PE491.362v01-00

RO

statele membre pot obține o derogare de la transferabilitate dacă îndeplinesc obligațiile 
menționate la articolul 34, este important ca acest articol să fie cât mai strict posibil. În cazul 
existenței unor discrepanțe între capacitatea națională de pescuit și posibilitățile de pescuit, 
evaluarea capacității trebuie să ducă la luarea de măsuri de către statul membru.

Amendamentul 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1), statele membre efectuează 
evaluări ale capacității în termen de un an 
de la data intrării în vigoare a 
regulamentului și transmit rezultatele 
acestora Comisiei. Evaluările capacității 
includ o analiză a capacității totale a 
flotei pe pescărie și segment al flotei în 
momentul evaluării și impactul său 
asupra stocurilor și a ecosistemului marin 
în general. Evaluările sunt realizate în 
conformitate cu orientările Comisiei 
privind o analiză îmbunătățită a 
echilibrului dintre capacitatea flotei și 
posibilitățile de pescuit. În cazul în care 
evaluarea evidențiază o discrepanță între 
capacitatea națională de pescuit și 
posibilitățile de pescuit ale statelor 
membre, acestea informează Comisia, în 
termen de un an, cu privire la măsurile pe 
care le iau pentru a reduce capacitatea de 
pescuit.
În cazul în care nu se transmit aceste 
informații sau ele nu prevăd măsuri 
specifice în vederea reducerii capacității 
conform necesităților, statul membru nu 
este eligibil pentru nicio finanțare din 
surse ale Uniunii în ceea ce privește 
activitățile legate de pescuit.

Or. en
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Justificare

Este esențial ca statele membre să-și evalueze nivelul capacității de pescuit pentru a-l adapta 
la resursele disponibile. În pofida acestei obligații de a raporta Comisiei, multe state membre 
nu au făcut acest lucru și, prin urmare, au contribuit la problema pescuitului excesiv în apele 
UE. Statele membre care nu respectă obligația de a evalua capacitatea nu ar trebui să fie 
eligibile pentru a primi fonduri UE pentru activități legate de pescuit.

Amendamentul 2041
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Măsurile de adaptare a capacității de 
pescuit sunt variate și nu se limitează la 
reducerea numărului navelor dintr-o 
flotă.

Or. fr

Amendamentul 2042
Diane Dodds

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1), statele membre 
efectuează, până la ...*, evaluări ale 
capacității și transmit rezultatele acestora 
Comisiei. Evaluările capacității includ o 
analiză a capacității totale a flotei pe 
pescărie și segment al flotei în momentul 
evaluării și impactul său asupra stocurilor 
și a ecosistemului marin în general. 
Evaluările sunt realizate în conformitate 
cu orientările Comisiei privind o analiză 
îmbunătățită a echilibrului dintre 
capacitatea flotei și posibilitățile de 
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pescuit1. Comisia ar trebui să se asigure 
că se adoptă o abordare comună privind 
această evaluare în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În acest scop, într-un termen de cinci 
ani, trebuie avută în vedere în mod 
corespunzător posibilitatea oferirii de 
ajutor tehnic și financiar în vederea 
încetării definitive a activității de pescuit 
și a dezafectării sau adaptării capacității 
flotelor la măsurile stabilite la titlurile III 
și IV din prezentul regulament. De 
asemenea, trebuie menținute sau inițiate 
ajutoare pentru protejarea sănătății și 
pentru siguranța lucrătorilor din sector, 
pentru garantarea siguranței navelor și a 
eficienței energetice și pentru 
introducerea inovațiilor care sporesc 
productivitatea fără a mări capacitatea de
pescuit.

Or. es

Amendamentul 2044
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) 1. Noțiunea de capacitate vizează 
două tipuri distincte de capacitate, astfel 
cum sunt definite la articolul 5 din 
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prezentul regulament:
(a) prin „capacitate de pescuit” se înțelege 
tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj 
brut), ținând seama numai de zonele 
utilizate pentru pescuit și depozitare, și 
puterea acesteia exprimată în kW 
(kilowați), astfel cum sunt definite în 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/86 al Consiliului;
(b) prin „capacitate de locuit” se înțelege 
zona de la bord destinată exclusiv 
utilizării ca spațiu de locuit sau de odihnă 
pentru echipaj.

Or. fr

Amendamentul 2045
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fără a aduce atingere articolului 11, 
statele membre adoptă până la …* 
planuri de reducere a capacității pentru 
fiecare zonă de pescuit în care capacitatea 
de pescuit nu se află într-un echilibru 
efectiv cu posibilitățile de pescuit 
disponibile. Aceste planuri de reducere a 
capacității trebuie să ducă la o aliniere a 
capacității de pescuit cu posibilitățile de 
pescuit disponibile în termen de un an de 
la intrarea în vigoare a planului de 
reducere a capacității.

Or. en

Justificare

Versiune îmbunătățită a amendamentului 180 al raportorului. Planurile de reducere a 
capacității necesită obiective și calendare clare.
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Amendamentul 2046
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu este permisă nicio ieșire din flotă cu 
ajutor public acordat în cadrul Fondului 
European pentru Pescuit pentru perioada 
de programare 2007-2013, cu excepția 
cazului în care această ieșire este precedată 
de retragerea licenței de pescuit și a 
autorizațiilor de pescuit.

(2) Nu este permisă nicio ieșire din flotă cu 
ajutor public, cu excepția cazului în care 
această ieșire este precedată de retragerea 
licenței de pescuit și a autorizațiilor de 
pescuit și are loc în cazul activităților de 
pescuit care vizează stocuri de specii 
recoltate al căror nivel nu poate asigura 
producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nu este permisă nicio ieșire din flotă 
cu ajutor public acordat în cadrul 
Fondului European pentru Pescuit pentru 
perioada de programare 2007-2013, cu 
excepția cazului în care această ieșire este 
precedată de retragerea licenței de pescuit 
și a autorizațiilor de pescuit.

(2) Nu este permisă nicio ieșire, cu 
excepția cazului în care această ieșire este 
precedată de retragerea licenței de pescuit 
și a autorizațiilor de pescuit.

Or. en

Justificare

Banii contribuabililor din Uniunea Europeană nu ar trebui folosiți pentru dezafectare. Există 
puține dovezi că acest lucru a funcționat în trecut și foarte multe dovezi că nu a adus 
beneficiile scontate în raport cu cheltuielile pentru contribuabili și nu a dus la reducerea 
capacității.
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Amendamentul 2048
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Capacitatea de pescuit care 
corespunde navelor de pescuit retrase cu 
ajutor public nu poate fi înlocuită.

eliminat

Or. fr

Justificare

Dacă se respectă plafoanele pentru capacitatea de pescuit stabilite în anexa II, nu sunt 
necesare măsuri suplimentare.

Amendamentul 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Capacitatea de pescuit care corespunde 
navelor de pescuit retrase cu ajutor public
nu poate fi înlocuită.

(3) Capacitatea de pescuit care corespunde 
navelor de pescuit retrase nu poate fi 
înlocuită.

Or. en

Justificare

Banii contribuabililor din Uniunea Europeană nu ar trebui folosiți pentru dezafectare. Există 
puține dovezi că acest lucru a funcționat în trecut și foarte multe dovezi că nu a adus 
beneficiile scontate în raport cu cheltuielile pentru contribuabili și nu a dus la reducerea 
capacității. De asemenea, capacitatea ar trebui menținută la un nivel care să asigure un 
plafon eficient al capacității.

Amendamentul 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să se asigure 
că, de la data de 1 ianuarie 2013, 
capacitatea de pescuit a flotei lor nu 
depășește în niciun moment plafoanele 
pentru capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu articolul 35.

eliminat

Or. en

Justificare

Această definiție a capacității de pescuit nu mai este adecvată. Noua definiție din 
amendamentul la articolul 5 primul paragraf se referă la numărul de nave mai degrabă decât 
la tonajul brut și la kilowați.

Amendamentul 2051
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să se asigure
că, de la data de 1 ianuarie 2013,
capacitatea de pescuit a flotei lor nu 
depășește în niciun moment plafoanele
pentru capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu articolul 35.

(4) Statele membre se asigură că 
capacitatea de pescuit a flotei lor nu 
depășește în niciun moment plafoanele 
pentru capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu articolul 35.

Or. en

Amendamentul 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să se asigure 
că, de la data de 1 ianuarie 2013, 
capacitatea de pescuit a flotei lor nu 
depășește în niciun moment plafoanele 
pentru capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu articolul 35.

(4) Statele membre ar trebuie să se asigure 
că, de la data de 1 ianuarie 2013, 
capacitatea de pescuit a flotei lor este 
adaptată la plafoanele pentru capacitatea 
de pescuit stabilite în conformitate cu 
articolul 35.

Or. pt

Amendamentul 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să se asigure
că, de la data de 1 ianuarie 2013, 
capacitatea de pescuit a flotei lor nu 
depășește în niciun moment plafoanele 
pentru capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu articolul 35.

(4) Statele membre se asigură că, de la 
data de 1 ianuarie 2015, capacitatea de 
pescuit a flotei lor nu depășește în niciun 
moment plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit stabilite în conformitate cu articolul 
35.

Or. es

Amendamentul 2054
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en
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Amendamentul 2055
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre informează Comisia 
cu privire la toate măsurile pe care le iau 
pentru a obține un echilibru stabil și 
durabil între capacitatea lor de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit și pun aceste 
informații la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care statele membre nu își 
adaptează flotele până la data menționată 
la alineatul (1), posibilitățile de pescuit ale 
segmentelor de flotă în cauză vor fi 
suspendate.

Or. en

Amendamentul 2057
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul în care un stat membru nu 
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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 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
astfel cum se menționează la articolul 
(33a) alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 34 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Navele Uniunii necesită un certificat 
al motorului valabil, emis în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului, pentru a fi emis împreună cu 
o licență sau autorizație de pescuit.

Or. en
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Amendamentul 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea capacității de pescuit Gestionarea capacității de pescuit și a 
supracapacității structurale de pescuit

Or. en

Justificare

Conceptul de capacitate de pescuit și cel de plafoane pentru capacitatea de pescuit, deși 
rămân valabile, se vor orienta în viitor după conceptul de supracapacitate structurală de 
pescuit, care include numărul navelor, criterii economice și resursele disponibile atunci când 
se stabilesc plafoanele respective.

Amendamentul 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea capacității de pescuit Sistemul de intrare/ieșire

Or. en

Amendamentul 2062
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Flota fiecărui stat membru respectă în 
mod strict plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.
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Or. fr

Justificare

Plafoanele pentru capacitatea de pescuit reprezintă instrumente necesare pentru gestionarea 
capacității de pescuit. Ele trebuie respectate de către statele membre.

Amendamentul 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Capacitatea flotei fiecărui stat 
membru este defalcată în funcție de 
bazinul maritim în care operează fiecare 
segment al flotei, fapt care va implica în 
mod deosebit o defalcare specifică în 
cazul navelor care operează în regiunile 
ultraperiferice și al navelor care operează 
în mod exclusiv în afara apelor teritoriale 
comunitare.

Or. fr

Amendamentul 2064
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Fiecare stat membru se străduiește să 
asigure un echilibrul eficient între 
capacitatea flotei sale și posibilitățile sale 
de pescuit.

Or. en
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Amendamentul 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Flota fiecărui stat membru respectă
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
existente prevăzute în anexa II.

Or. en

Justificare

Este deja în vigoare un mecanism care vizează capacitatea de pescuit pe baza tonajului brut 
și a kilowaților, iar acest mecanism trebuie respectat pentru început. În viitor ar trebui 
stabilite niveluri noi pe baza noii definiții a capacității și a supracapacității structurale.

Amendamentul 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Flota fiecărui stat membru trebuie să 
respecte plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit prevăzute în anexa II.

(1) Statele membre își gestionează 
intrările în flotă și ieșirile din flotă în așa 
fel încât intrarea unei noi capacități în 
flotă fără ajutor public să fie compensată 
prin retragerea anterioară, fără ajutor 
public, a unei capacități de volum cel 
puțin egal.

Or. en

Amendamentul 2067
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 1a (nou)



PE491.362v01-00 38/173 AM\905832RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre își gestionează 
intrările în flotă și ieșirile din flotă în așa 
fel încât intrarea unei noi capacități în 
flotă să fie compensată prin retragerea 
anterioară, fără ajutor public, a unei 
capacități de volum cel puțin egal.

Or. de

Justificare

Amendamentul se bazează pe articolul 13 alineatul (1) din vechiul regulament de bază.

Amendamentul 2068
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea este legată de eliminarea articolelor 27-33. Dacă se elimină prevederile privind 
concesiunile de pescuit transferabile, alineatele (2) și (3) de la articolul 35 nu sunt necesare.  
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Amendamentul 2069
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2070
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2072
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei 
să excludă navele de pescuit care fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile instituit în 
conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). 
În acest caz, plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit trebuie recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot solicita Comisiei să 
excludă navele de pescuit care fac obiectul 
unui sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile instituit în conformitate cu 
articolul 27 din plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit stabilite în 
conformitate cu alineatul (1). În acest caz,
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
trebuie recalculate pentru a lua în calcul 
navele de pescuit care nu fac obiectul unui 
sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile.

(2) Statele membre pot solicita Comisiei să 
excludă toate navele de pescuit, indiferent 
dacă fac sau nu obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile instituit 
în conformitate cu articolul 27 din 
plafoanele pentru capacitatea de pescuit 
stabilite în conformitate cu alineatul (1). În 
acest caz, plafoanele pentru capacitatea de 
pescuit sunt recalculate pentru a lua în 
calcul navele de pescuit care nu fac 
obiectul unui sistem de concesiuni de 
pescuit transferabile.

Or. es

Amendamentul 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă plafoanele pentru 
capacitatea de pescuit existente astfel cum 
sunt stabilite la alineatul (1), statele 
membre respectă și noi niveluri ale 
capacității de pescuit bazate pe noile 
definiții ale capacității de pescuit și 
supracapacității structurale de pescuit.

Or. en
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Justificare

Sistemul existent al plafoanelor pentru capacitatea de pescuit nu va fi adecvat, având în 
vedere noile definiții ale capacității de pescuit și supracapacității structurale de pescuit. Pe 
termen scurt, se va respecta sistemul existent, dar în viitor criteriile economice și resursele 
disponibile vor determina plafoanele pentru capacitatea de pescuit.

Amendamentul 2075
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea este legată de eliminarea articolelor 27-33. Dacă se elimină prevederile privind 
concesiunile de pescuit transferabile, alineatele (2) și (3) de la articolul 35 nu sunt necesare.  

Amendamentul 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. es
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Amendamentul 2077
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. es

Justificare

Dispozițiile menționate la prezentul articol sunt considerate măsuri de bază și, prin urmare, 
nu pot face obiectul actelor delegate.

Amendamentul 2078
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2080
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatele (1) și (2).

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la recalcularea 
plafoanelor pentru capacitatea de pescuit 
menționate la alineatul (1). Comisia 
propune o revizuire a anexei II până la 
…1 și analizează posibilitatea stabilirii 
unor plafoane pentru capacitatea 
diferitelor segmente, de exemplu pentru 
navele care își desfășoară activitatea în 
temeiul unor acorduri pentru pescuit 
sustenabil sau care operează într-o 
anumită zonă de pescuit.

Or. en

Amendamentul 2081
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să înregistreze (1) Statele membre înregistrează
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informațiile privind caracteristicile și 
activitatea navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 
pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.

informațiile privind caracteristicile și 
activitatea din toate sectoarele navelor de 
pescuit ale Uniunii aflate sub pavilionul lor 
care sunt necesare pentru gestionarea 
măsurilor stabilite în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2082
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să înregistreze
informațiile privind caracteristicile și 
activitatea navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 
pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.

(1) Statele membre înregistrează
informațiile privind proprietatea, 
caracteristicile, uneltele și activitatea 
navelor de pescuit ale Uniunii aflate sub 
pavilionul lor care sunt necesare pentru 
gestionarea măsurilor stabilite în temeiul 
prezentului regulament.

__________________
1 JO: a se introduce data: un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. es

Amendamentul 2083
Carl Haglund

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să înregistreze
informațiile privind caracteristicile și 
activitatea navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 

(1) Statele membre înregistrează și publică 
informațiile privind caracteristicile navei și 
ale uneltelor, proprietatea și activitatea 
din punct de vedere spațial și temporal ale



PE491.362v01-00 46/173 AM\905832RO.doc

RO

pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.

navelor de pescuit ale Uniunii aflate sub 
pavilionul lor care sunt necesare pentru 
gestionarea măsurilor stabilite în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să înregistreze
informațiile privind caracteristicile și 
activitatea navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 
pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.

(1) Statele membre cooperează cu 
autoritățile regionale și cu CCR în cauză 
pentru a culege toate datele relevante și a 
înregistra informațiile privind 
caracteristicile și activitatea navelor de 
pescuit ale Uniunii aflate sub pavilionul lor 
care sunt necesare pentru gestionarea 
măsurilor stabilite în temeiul prezentului 
regulament.

Or. es

Amendamentul 2085
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să pună la 
dispoziția Comisiei informațiile menționate 
la alineatul (1).

(2) Statele membre transmit anual
Comisiei informațiile menționate la 
alineatul (1), alături de o copie a 
registrelor actualizate ale flotei.

Or. fr
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Justificare

Plafoanele pentru capacitatea de pescuit reprezintă instrumente necesare pentru gestionarea 
capacității de pescuit. Registre ale flotelor care indică starea flotei fiecărui stat membru sunt 
necesare pentru o evaluare exactă a capacității Uniunii Europene. Prin urmare, aceste 
registre ale flotelor reprezintă un instrument esențial pentru analizarea capacității flotei 
europene, iar statele membre trebuie să le mențină actualizate și să le înainteze Comisiei.

Amendamentul 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să pună la 
dispoziția Comisiei informațiile menționate 
la alineatul (1).

(2) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei informațiile menționate la 
alineatul (1) și aceste informații sunt 
făcute publice.

Or. en

Amendamentul 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să pună la 
dispoziția Comisiei informațiile menționate 
la alineatul (1).

(2) Statele membre pun la dispoziția 
Comisiei, la cerere, informațiile 
menționate la alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 2088
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia instituie un registru al flotei de 
pescuit a Uniunii care să conțină 
informațiile pe care le primește în temeiul 
alineatului (2).

(3) Comisia instituie un registru al flotei de 
pescuit a Uniunii care să conțină 
informațiile pe care le primește în temeiul 
alineatului (2). Registrul flotei este 
împărțit în mod clar în subsecțiuni pentru 
fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 2089
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
privind definirea informațiilor menționate 
la alineatul (1).

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre, a Parlamentului 
și a Consiliului. Comisiei i se conferă 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55 privind 
definirea informațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Consiliul și 
Parlamentul îi pot conferi Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
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privind definirea informațiilor menționate 
la alineatul (1).

conformitate cu articolul 55 privind 
definirea informațiilor menționate la 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
privind definirea informațiilor menționate 
la alineatul (1).

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre și a publicului. 
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind definirea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre. Comisiei i se 
conferă competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
privind definirea informațiilor menționate 
la alineatul (1).

(4) Informațiile conținute în registrul flotei 
de pescuit a Uniunii se pun la dispoziția 
tuturor statelor membre și a publicului. 
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind definirea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Este nevoie să se sporească transparența în ceea ce privește gestionarea activităților de 
pescuit din UE. Proprietarii resurselor piscicole nu ar trebui să fie secreți.

Amendamentul 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Următoarele informații aparțin 
domeniului public:
(a) numele navei, numărul din registrul 
navelor de pescuit comunitare și 
caracteristicile fizice;
(b) permise și autorizații deținute de nave;
(c) numele și adresa proprietarului navei.

Or. en

Amendamentul 2094
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Consultarea Comitetului științific, tehnic 

și economic pentru pescuit (CSTEP)
(1) CSTEP este consultat la intervale 
regulate de timp cu privire la problemele 
ce țin de conservarea, exploatarea și 
gestionarea resurselor marine biologice, 
inclusiv cu privire la considerentele de 
natură biologică, economică, ecologică, 
socială și tehnică.
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(2) Comisia ia în considerare avizul 
CSTEP atunci când prezintă propuneri în 
temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 5a (nouă) – articolul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA Va
CRITERIILE PENTRU ALOCAREA 

ACCESULUI LA PESCUIT
Articolul 36a

Criteriile de acces
Atunci când alocă accesul la pescuit, 
statele membre utilizează criterii 
transparente, cuantificabile, echitabile și 
verificabile și acordă acces prioritar 
practicilor de pescuit sustenabile din 
punct de vedere ecologic și social. 
Criteriile țin seama, între altele, de:
- impactul asupra mediului marin,
- selectivitatea uneltelor sau a practicilor 
de pescuit,
- consumul energetic și emisiile,
- locurile de muncă create,
- condițiile de muncă,
- calitatea produsului,
- contribuția la economia locală,
- istoricul operatorului în ceea ce privește 
conformitatea.
Se acordă prioritate activităților de pescuit 
care vizează consumul uman.
Din trei în trei ani, statele membre 
realizează o evaluare a performanței 
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tuturor operatorilor individuali care 
utilizează nave aflate sub pavilionul lor. 
Datele privind performanța sunt incluse 
într-o bază de date accesibilă Comisiei, 
Agenției pentru control și țărilor terțe, la 
cerere.

Or. en

Amendamentul 2096
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Conservarea, gestionarea și 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
cele mai bune date referitoare la stocurile 
de pește și pe cele mai bune cunoștințe 
tehnice, socioeconomice și de mediu. În 
acest scop, statele membre culeg datele 
biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
gestionează aceste date și le pun la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
permit, în mod concret, evaluarea:

Or. fr

Amendamentul 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă (1) Statele membre culeg datele biologice, 
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datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective
vor permite, în mod concret, evaluarea:

tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și a acvaculturii, gestionează
aceste date și le pun la dispoziția 
publicului, inclusiv a utilizatorilor finali ai 
datelor științifice și a organismelor 
desemnate de Comisie. Aceste date permit, 
în mod concret, evaluarea:

Or. en

Amendamentul 2098
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor, gestionează aceste date și le
pun la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Uniunea oferă o 
contribuție financiară adecvată, prin 
intermediul Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime, suficientă 
pentru obținerea acestor date. Datele 
permit, în mod concret, evaluarea:

Or. pt

Amendamentul 2099
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
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socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și a acvaculturii, gestionează
aceste date și le pun la dispoziția 
utilizatorilor finali ai datelor științifice și a 
publicului larg, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
permit, în mod concret, evaluarea:

Or. es

Amendamentul 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și a acvaculturii, gestionează
aceste date și le pun la dispoziția 
utilizatorilor finali ai datelor științifice și a 
publicului, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
permit, în mod concret, evaluarea:

Or. es

Amendamentul 2101
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor,
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor și pentru evaluarea resurselor 
piscicole și a situației economice din acest 
sector. Statele membre gestionează aceste 
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datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

date și le pun la dispoziția utilizatorilor 
finali ai datelor științifice, inclusiv a 
organismelor desemnate de Comisie. 
Datele respective permit, în mod concret, 
evaluarea:

Or. el

Amendamentul 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor, gestionează aceste date și le
pun la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice și a părților interesate, 
inclusiv a organismelor desemnate de 
Comisie. Datele respective permit, în mod 
concret, evaluarea:

Or. pt

Amendamentul 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 

(1) Conservarea, gestionarea și 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
cele mai bune date referitoare la stocurile 
de pește și pe cele mai bune cunoștințe 
tehnice, socioeconomice și de mediu. În 
acest scop, statele membre culeg datele 
biologice, tehnice, de mediu și 



PE491.362v01-00 56/173 AM\905832RO.doc

RO

vor permite, în mod concret, evaluarea: socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
gestionează aceste date și le pun la 
dispoziția utilizatorilor finali ai datelor 
științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
permit, în mod concret, evaluarea:

Or. fr

Amendamentul 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 
trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor, ținând seama în mod 
corespunzător de criteriile privind 
regionalizarea, gestionează aceste date și 
le pun la dispoziția autorităților regionale 
și a utilizatorilor finali ai datelor științifice, 
inclusiv a organismelor desemnate de 
Comisie. Datele respective permit, în mod 
concret, evaluarea:

Or. es

Amendamentul 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să culeagă
datele biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru 
gestionarea ecosistemică a pescăriilor, 

(1) Statele membre culeg datele biologice, 
tehnice, de mediu și socioeconomice 
necesare pentru gestionarea ecosistemică a 
pescăriilor, gestionează aceste date și le
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trebuie să gestioneze aceste date și să le 
pună la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie. Datele respective
vor permite, în mod concret, evaluarea:

pun la dispoziția utilizatorilor finali ai 
datelor științifice, inclusiv a organismelor 
desemnate de Comisie, care cooperează 
îndeaproape cu autoritățile regionale și cu 
CCR. Datele sunt culese anual și permit
evaluarea:

Or. es

Amendamentul 2106
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate,

(a) stării resurselor biologice marine 
exploatate, pentru a menține sau a reface 
stocurile de pește peste niveluri care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
până în 2015 și peste niveluri care pot să 
asigure producția maximă economică 
durabilă până în 2020, precum și pentru a 
atinge și a menține o stare ecologică bună 
până în 2020,

Or. en

Amendamentul 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului de pescuit, făcându-se o 
distincție clară între pescuitul industrial și 
cel fără caracter industrial, și a impactului 
pe care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și
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Or. en

Amendamentul 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine, în special în ceea ce 
privește nivelul-limită de referință al ratei 
mortalității prin pescuit care va asigura 
producția maximă durabilă, și

Or. en

Amendamentul 2109
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit și de 
acvacultură extensive, în special cele la 
scară industrială, asupra resurselor 
biologice marine și asupra ecosistemelor 
marine și

Or. es

Amendamentul 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului de pescuit, a modelelor sale 
temporale și spațiale și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine, asupra
ecosistemelor marine și asupra atingerii 
unei bune stări ecologice și

Or. en

Amendamentul 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine și

(b) nivelului de pescuit și a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit în 
ansamblu asupra resurselor biologice 
marine și asupra ecosistemelor marine și

Or. el

Amendamentul 2112
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) performanțelor socioeconomice ale 
sectoarelor pescuitului, acvaculturii și 
prelucrării în apele Uniunii și în afara 
acestora.

(c) performanțelor socioeconomice ale 
sectoarelor pescuitului, acvaculturii 
extensive și intensive și prelucrării în apele 
Uniunii și în afara acestora.

Or. es
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Amendamentul 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) concluziilor privind gestionarea 
pescuitului și alegerea instrumentelor 
adecvate de gestionare pentru asigurarea 
unui pescuit durabil.   

Or. el

Amendamentul 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) impactului socioeconomic al punerii 
în aplicare a acestor măsuri.

Or. es

Amendamentul 2115
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) evoluției concrete a nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă și a efectelor 
viitoare în acest sens.

Or. es
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Amendamentul 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) rezultatelor implementării ajutorului 
pentru încetarea permanentă a activității 
de pescuit și pentru dezafectare.

Or. es

Amendamentul 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie: (2) Statele membre și organismele UE:

Or. es

Amendamentul 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se asigure că datele colectate sunt 
exacte și fiabile;

(a) se asigură că datele colectate sunt 
exacte și fiabile și sunt culese în mod 
armonizat în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 2119
Iliana Malinova Iotova
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Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) să se asigure că datele colectate sunt 
exacte și fiabile;

(а) se asigură că datele sunt culese la timp 
și că datele colectate sunt exacte și fiabile;

Or. bg

Amendamentul 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să evite dublarea colectării datelor 
pentru diferite scopuri;

(b) instituie mecanisme de coordonare 
pentru a evita dublarea colectării datelor 
pentru diferite scopuri;

Or. es

Amendamentul 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să asigure stocarea în condiții de 
siguranță a datelor colectate și, dacă este 
cazul, protejarea adecvată și 
confidențialitatea acestora;

(c) asigură stocarea în condiții de siguranță 
a datelor colectate și, dacă este cazul, 
protejarea adecvată;

Or. pt

Amendamentul 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se asigure că Comisia sau 
organismele desemnate de aceasta au acces 
la bazele de date și sistemele naționale 
utilizate pentru prelucrarea datelor culese, 
în scopul verificării existenței și calității 
datelor.

(d) se asigură că Comisia sau organismele 
desemnate de aceasta, alături de 
Parlamentul European, au acces la bazele 
de date și sistemele naționale utilizate 
pentru prelucrarea datelor culese, în scopul 
verificării existenței și calității datelor.

Or. en

Amendamentul 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se asigure că Comisia sau 
organismele desemnate de aceasta au acces 
la bazele de date și sistemele naționale 
utilizate pentru prelucrarea datelor culese, 
în scopul verificării existenței și calității 
datelor.

(d) se asigură că Comisia sau organismele 
desemnate de aceasta au acces la bazele de 
date și sistemele naționale utilizate pentru 
prelucrarea datelor culese, în scopul 
verificării existenței și calității datelor;

Or. pt

Amendamentul 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se asigure că Comisia sau 
organismele desemnate de aceasta au 
acces la bazele de date și sistemele 

(d) transmit Comisiei sau organismelor
desemnate de aceasta datele culese, 
verifică existența și calitatea acestora și le 
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naționale utilizate pentru prelucrarea 
datelor culese, în scopul verificării 
existenței și calității datelor.

prelucrează în mod armonizat.

Or. es

Amendamentul 2125
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se asigură că datele și metodologiile 
științifice iau în considerare factori 
precum acidificarea și temperatura mării 
atunci când se colectează date, 
asigurându-se astfel că datele sunt extrase 
din diferite regiuni pe tot parcursul 
anului.

Or. en

Amendamentul 2126
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pun la dispoziția părților interesate 
datele relevante și metodologiile 
pertinente prin care sunt obținute, ținând 
în același timp seama de toate datele 
suplimentare care ar putea fi furnizate de 
părțile interesate respective.

Or. pt
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Amendamentul 2127
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Comisia se asigură că toți operatorii 
din sector și cetățenii UE au acces la 
aceste baze de date.

Or. es

Amendamentul 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre trimit anual Comisiei 
un raport de sinteză în care să fie 
enumerate activitățile de pescuit pentru 
care este necesară culegerea de date și 
care să indice, pentru fiecare caz și 
categorie, dacă a fost sau nu respectată 
cerința. Raportul de sinteză este pus la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

În pofida obligației statelor membre de a furniza date științifice privind activitățile lor de 
pescuit, multe state membre nu au făcut acest lucru. Statele membre care nu respectă această 
obligație ar trebui să identifice activitățile de pescuit pe care nu le-au analizat.

Amendamentul 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3



PE491.362v01-00 66/173 AM\905832RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure
coordonarea națională a colectării și 
gestionării datelor științifice pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia trebuie să fie informată cu privire 
la activitățile de coordonare naționale și să 
fie invitată la reuniunile de coordonare.

(3) Statele membre asigură coordonarea 
națională a colectării și gestionării datelor 
științifice și socioeconomice pentru 
gestionarea pescuitului. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare.
Comisia este informată cu privire la 
activitățile de coordonare naționale și este
invitată la reuniunile de coordonare.

Or. es

Amendamentul 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure
coordonarea națională a colectării și 
gestionării datelor științifice pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia trebuie să fie informată cu privire 
la activitățile de coordonare naționale și să 
fie invitată la reuniunile de coordonare.

(3) Statele membre asigură coordonarea 
națională a colectării și gestionării datelor 
științifice pentru gestionarea pescuitului. În 
acest scop, statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia și Parlamentul European sunt 
informați cu privire la activitățile de 
coordonare naționale și sunt invitați la 
reuniunile de coordonare.

Or. en

Amendamentul 2131
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3



AM\905832RO.doc 67/173 PE491.362v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure
coordonarea națională a colectării și 
gestionării datelor științifice pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia trebuie să fie informată cu privire 
la activitățile de coordonare naționale și să 
fie invitată la reuniunile de coordonare.

(3) Statele membre asigură coordonarea 
națională a colectării și gestionării datelor 
științifice și socioeconomice pentru 
gestionarea pescuitului. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia este informată cu privire la 
activitățile de coordonare naționale și este
invitată la reuniunile de coordonare.

Or. es

Amendamentul 2132
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure
coordonarea națională a colectării și 
gestionării datelor științifice pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia trebuie să fie informată cu privire 
la activitățile de coordonare naționale și să 
fie invitată la reuniunile de coordonare.

(3) Statele membre asigură coordonarea 
națională a colectării și gestionării datelor 
științifice pentru gestionarea pescuitului. În 
acest scop, statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia este informată cu privire la 
activitățile de coordonare naționale și poate 
fi invitată la reuniunile de coordonare.

Or. pt

Amendamentul 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre trebuie să asigure
coordonarea națională a colectării și 
gestionării datelor științifice pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia trebuie să fie informată cu privire 
la activitățile de coordonare naționale și să 
fie invitată la reuniunile de coordonare.

(3) Statele membre asigură coordonarea 
națională a colectării și gestionării datelor 
științifice și socioeconomice pentru 
gestionarea pescuitului. Se introduc criterii 
privind regionalizarea în cadrul 
planificării naționale a culegerii și 
gestionării datelor, stimulându-se astfel 
implicarea autorităților regionale. Se 
încurajează implicarea atât a sectorului 
pescuitului, cât și a centrelor locale de 
cercetare în culegerea datelor științifice.
În acest scop, statele membre desemnează 
un corespondent național și organizează 
anual o reuniune națională de coordonare. 
Comisia este informată cu privire la 
activitățile de coordonare naționale și este
invitată la reuniunile de coordonare.

Or. es

Amendamentul 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia coordonează eforturile 
tuturor statelor membre în vederea 
îmbunătățirii procesului de colectare a 
datelor.

Or. es

Amendamentul 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 3b (nou)



AM\905832RO.doc 69/173 PE491.362v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În termen de un an de la reforma 
PCP, Comisia transmite o propunere 
privind instituirea unui registru european 
cu metodologia de culegere și prelucrare 
a datelor.

Or. es

Amendamentul 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să își 
coordoneze activitățile de colectare a 
datelor cu cele ale altor state membre din 
aceeași regiune și să depună toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 
sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

(4) Statele membre își coordonează, prin 
intermediul Comisiei, activitățile de 
colectare a datelor cu cele ale altor state 
membre din aceeași regiune și depun toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 
sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

Or. es

Amendamentul 2137
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să își 
coordoneze activitățile de colectare a 
datelor cu cele ale altor state membre din 
aceeași regiune și să depună toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 

(4) Statele membre, în strânsă cooperare 
cu Comisia, își coordonează activitățile de 
colectare a datelor cu cele ale altor state 
membre din aceeași regiune și depun toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 
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sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

Or. es

Justificare

Comisia trebuie să joace un rol mai activ în procesul de colectare a datelor științifice și, prin 
urmare, ar trebui să asigure coordonarea menționată la prezentul alineat.

Amendamentul 2138
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să își 
coordoneze activitățile de colectare a 
datelor cu cele ale altor state membre din 
aceeași regiune și să depună toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 
sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

(4) Comisia evită dublarea sarcinilor 
administrative și se asigură că Statele 
membre își coordonează activitățile de 
colectare a datelor cu cele ale altor state 
membre din aceeași regiune și depun toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 
sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

Or. es

Amendamentul 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să își 
coordoneze activitățile de colectare a 
datelor cu cele ale altor state membre din 
aceeași regiune și să depună toate 
eforturile pentru a-și coordona acțiunile cu 
cele ale țărilor terțe care au suveranitate 

(4) Comisia se asigură că activitățile de 
colectare a datelor desfășurate de diferite
state membre din aceeași regiune sunt 
coordonate și depune toate eforturile 
pentru a-și coordona acțiunile cu cele ale 
țărilor terțe care au suveranitate sau 
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sau jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

jurisdicție asupra apelor din aceeași 
regiune.

Or. es

Amendamentul 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 
se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor se
desfășoară în cadrul unui program 
multianual care include în mod expres 
protocolul de punere în aplicare, pe baza 
unei relații strânse între autoritățile din 
domeniul pescuitului, oamenii de știință și 
fiecare sector al pescuitului în cauză. Un 
asemenea program multianual include ținte 
privind gradul de precizie al datelor care 
trebuie colectate și nivelurile de agregare 
pentru colectarea, gestionarea și utilizarea 
acestor date.

Or. es

Amendamentul 2141
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 
se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 

(5) Colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor se desfășoară în cadrul impus de 
Regulamentul (CE) nr. 199/2008, care 
este revizuit și/sau modificat sau, dacă 
este necesar, înlocuit cu un cadru care 
are un standard cel puțin echivalent și 
care implementează dispozițiile 
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colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

prezentului articol. Începând din 2014, 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor sunt reglementate de un nou
program multianual, care face obiectul 
dispozițiilor prezentului articol și/sau ale 
Regulamentului (CE) nr. 199/2008, astfel 
cum a fost modificat, revizuit sau înlocuit. 
Un asemenea program multianual include
ținte privind gradul de precizie al datelor 
care trebuie colectate și nivelurile de 
agregare pentru colectarea, gestionarea și 
utilizarea acestor date. Regulamentul (CE) 
nr. 199/2008 continuă să se aplice 
programelor naționale adoptate pentru 
colectarea și gestionarea datelor, până la 
data intrării în vigoare a noilor măsuri de 
stabilire a unui cadru al Uniunii pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor din sectorul pescuitului și a 
sprijinului pentru consultanță științifică 
privind politica comună în domeniul 
pescuitului.

Or. en

Amendamentul 2142
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 
se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor se 
desfășoară în cadrul unui program 
multianual. Programul anual include un 
protocol de punere în aplicare care 
prevede o cooperare strânsă între 
autoritățile din domeniul pescuitului, 
oamenii de știință și fiecare sector al 
pescuitului în cauză. Un asemenea 
program multianual include ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
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date.

Or. es

Amendamentul 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor trebuie să 
se desfășoare în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual trebuie să includă ținte privind 
gradul de precizie al datelor care trebuie 
colectate și nivelurile de agregare pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea acestor 
date.

(5) Începând din 2014, colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor se 
desfășoară în cadrul unui program 
multianual. Un asemenea program 
multianual include ținte privind gradul de 
precizie al datelor care trebuie colectate și 
nivelurile de agregare pentru colectare, 
care să permită gestionarea și utilizarea 
corespunzătoare a acestor date, ținându-se 
seama de criteriile privind regionalizarea.

Or. es

Amendamentul 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica țintele 
referitoare la precizia datelor care urmează 
să fie colectate și pentru a defini nivelurile 
de agregare pentru colectarea, gestionarea 
și utilizarea acestor date, pentru programul 
multianual menționat la alineatul (5).

(6) Consiliul și Parlamentul îi pot conferi 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 55 
pentru a specifica țintele referitoare la 
precizia datelor care urmează să fie 
colectate și pentru a defini nivelurile de 
agregare pentru colectarea, gestionarea și 
utilizarea acestor date, pentru programul 
multianual menționat la alineatul (5).

Or. es
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Amendamentul 2145
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Nepunerea în aplicare de către un 
stat membru a programului de colectare a 
datelor ar trebui să ducă la retragerea 
ajutorului public și, ulterior, la sancțiuni 
suplimentare din partea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2146
Ole Christensen

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia, consultându-se cu CCR, 
asigură o mai bună coordonare globală a 
culegerii datelor în UE. Aceasta include:
(a) evaluarea capturilor provenite din 
activități de pescuit de agrement și, după 
caz, includerea acestor capturi în 
evaluările stocurilor pentru a stabili care 
este impactul acestora;
(b) dezvoltarea conceptului de producție 
maximă durabilă pentru activitățile de 
pescuit care vizează stocuri mixte;
(c) dezvoltarea unei abordări bazate pe 
specii multiple sau pe activități de pescuit, 
recunoscând faptul că multe stocuri de 
pește nu sunt entități independente, ci 
sunt componente ale unui ecosistem mai 
larg;
(d) utilizarea optimă la nivel internațional 
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a cunoștințelor de specialitate în ceea ce 
privește culegerea și evaluarea datelor, de 
exemplu atunci când sunt analizate 
otolitele;
(e) culegerea datelor, realizarea 
evaluărilor și prezentarea avizelor;
(f) o mai bună utilizare a surselor 
provenite din activitățile de pescuit 
industrial și de agrement pentru a 
suplimenta și a completa actualele și noile 
tehnici de evaluare;
(g) o mai bună monitorizare a evoluției în 
ceea ce privește capturile aruncate înapoi 
în mare;
(h) dezvoltarea în continuare a abordării 
ecosistemice.

Or. en

Amendamentul 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Aceste date sunt avute în vedere și 
sunt folosite în mod eficient atunci când 
sunt elaborate politicile relevante și 
aplicate măsurile necesare. Comisia oferă 
asistență statelor membre atunci când 
acestea culeg date folosind resursele 
disponibile, cum ar fi Comitetul științific, 
tehnic și economic pentru pescuit 
(CSTEP).   

Or. el

Amendamentul 2148
Estelle Grelier
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Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Comitetul științific, tehnic și economic 

pentru pescuit (CSTEP)
(1) CSTEP este consultat la intervale 
regulate de timp cu privire la problemele 
ce țin de conservarea și gestionarea 
resurselor biologice marine, inclusiv cu 
privire la considerentele de natură 
biologică, economică, ecologică, socială și 
tehnică.
(2) Comisia ia în considerare avizul 
CSTEP atunci când prezintă propunerile 
de gestionare a pescuitului în temeiul 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Comitetul științific, tehnic și economic 

pentru pescuit (CSTEP)
(1) CSTEP este consultat la intervale 
regulate de timp cu privire la problemele 
ce țin de conservarea și gestionarea 
resurselor biologice marine, inclusiv cu 
privire la considerentele de natură 
biologică, economică, ecologică, socială și 
tehnică.
(2) Comisia ia în considerare avizul 
CSTEP atunci când prezintă propunerile 
de gestionare a pescuitului în temeiul 
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prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului. Ele își coordonează, prin 
intermediul Comisiei, activitățile de 
colectare de date, cercetare (atât de bază, 
cât și aplicată) și inovare în domeniul 
pescuitului cu alte state membre și cu 
cadrele de cercetare și inovare ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2151
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului. Ele își coordonează, în strânsă 
cooperare cu Comisia, activitățile de 
colectare de date, cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului cu alte state membre 
și cu cadrele de cercetare și inovare ale 
Uniunii.

Or. es
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Justificare

Comisia trebuie să joace un rol mai activ în procesul de colectare a datelor științifice și, prin 
urmare, ar trebui să asigure coordonarea menționată la prezentul alineat.

Amendamentul 2152
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului și acvaculturii. Ele își 
coordonează activitățile de colectare de 
date, cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului cu alte state membre și cu 
cadrele de cercetare și inovare ale Uniunii.
După caz, implică consiliile consultative 
relevante.

Or. fr

Amendamentul 2153
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului. Ele își coordonează activitățile 
de colectare de date, cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului cu alte state membre 
și cu cadrele de cercetare și inovare ale 
Uniunii. Activitatea de culegere a datelor 
trebuie să fie armonizată între statele 
membre.



AM\905832RO.doc 79/173 PE491.362v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 2154
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului. Ele își coordonează activitățile 
de colectare de date, cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului cu alte state membre 
și cu cadrele de cercetare și inovare ale 
Uniunii. Uniunea asigură finanțarea 
corespunzătoare pentru aceste programe, 
în temeiul instrumentelor disponibile în 
domeniul cercetării și al pescuitului.

Or. pt

Amendamentul 2155
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului și acvaculturii. Ele își 
coordonează activitățile de colectare de 
date, cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului cu alte state membre și cu 
cadrele de cercetare și inovare ale Uniunii, 
care trebuie să promoveze o politică de 
sprijinire a cercetării și inovării în 
sectorul pescuitului și acvaculturii din 
UE.
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Or. es

Amendamentul 2156
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului. Comisia se asigură că ele își 
coordonează activitățile de colectare de 
date, cercetare de bază și aplicată și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre, împreună cu Comisia, 
însărcinează organisme acreditate să
elaboreze programe naționale și 
transfrontaliere de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.  

Or. el
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Amendamentul 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să adopte
programe naționale de colectare de date 
științifice și de cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului. Ele își coordonează 
activitățile de colectare de date, cercetare și 
inovare în domeniul pescuitului cu alte 
state membre și cu cadrele de cercetare și 
inovare ale Uniunii.

(1) Statele membre adoptă programe 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului, cu cooperarea activă a 
regiunilor. Ele își coordonează activitățile 
de colectare de date, cercetare și inovare în 
domeniul pescuitului cu alte state membre 
și cu cadrele de cercetare și inovare ale 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2159
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să asigure
disponibilitatea competențelor și a 
resurselor umane pertinente necesare 
pentru a fi implicate în procesul consultativ 
științific.

(2) Statele membre asigură, pe cât posibil,
disponibilitatea competențelor și a 
resurselor umane pertinente necesare 
pentru a fi implicate în procesul consultativ 
științific, utilizând în mod special 
resursele financiare ale Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să asigure
disponibilitatea competențelor și a 
resurselor umane pertinente necesare 
pentru a fi implicate în procesul consultativ 
științific.

(2) Statele membre asigură disponibilitatea 
competențelor și a resurselor umane 
pertinente necesare pentru a fi implicate în 
procesul consultativ științific, încurajând 
în același timp implicarea centrelor locale 
de cercetare.

Or. es

Amendamentul 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre transmit Comisiei 
rapoarte anuale referitoare la progresele 
realizate în ceea ce privește 
implementarea programelor naționale de 
colectare de date științifice și de cercetare 
și inovare în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concluziile programelor de cercetare 
sunt puse la dispoziția întregii comunități 
științifice europene.   

Or. el
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Amendamentul 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia și/sau CSTEP pot evalua 
relevanța și precizia programelor 
naționale de colectare de date științifice și 
de cercetare și inovare în domeniul 
pescuitului adoptate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 2164
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Comitetul științific, tehnic și economic 

pentru pescuit
(1) Se înființează un Comitet științific, 
tehnic și economic pentru pescuit 
(CSTEP). CSTEP este consultat la 
intervale regulate de timp cu privire la 
problemele ce țin de conservarea și 
gestionarea resurselor biologice marine și 
de apă dulce, inclusiv cu privire la 
considerentele de natură biologică, 
economică, ecologică, socială și tehnică.
(2) Comisia ia în considerare avizele 
CSTEP atunci când prezintă propunerile 
de gestionare a pescuitului în temeiul 
prezentului regulament.

Or. es



PE491.362v01-00 84/173 AM\905832RO.doc

RO

Justificare

Activitatea CSTEP conferă o valoare adăugată care trebuie menținută în cadrul viitoarei 
PCP.

Amendamentul 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – titlul -1 – articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Politica externă

Dimensiunea externă a politicii comune 
în domeniul pescuitului este în 
concordanță cu politicile Uniunii în 
materie de mediu, dezvoltare și schimburi 
comerciale. Urmează aceleași principii și 
promovează aceleași standarde de 
gestionare a pescuitului cu cele aplicate 
în apele Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2166
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – titlul -1 – articolul 38b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38b
Principii generale

(1) Obiectivele politicii externe în 
domeniul pescuitului corespund celor 
stabilite la articolul 39 din tratat. De 
asemenea, în vederea asigurării 
exploatării și gestionării sustenabile a 
resurselor biologice marine, Uniunea își 
desfășoară relațiile internaționale în 
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domeniul pescuitului în conformitate cu 
obligațiile sale internaționale și cu 
obiectivele și principiile stabilite la 
articolele 2 și 4 din prezentul regulament.
(2) În special, Uniunea:
(a) promovează și contribuie la 
dezvoltarea celor mai bune cunoștințe 
științifice disponibile;
(b) promovează și sprijină, în toate 
mediile internaționale, măsurile necesare 
pentru eradicarea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN); în 
acest scop, se asigură că pe piața UE nu 
intră produse pescărești provenite din 
pescuitul INN; și
(c) încurajează eforturile internaționale 
comune de combatere a pirateriei pe mare 
și joacă un rol activ în acest sens, în 
vederea garantării siguranței vieții 
omenești și a prevenirii perturbării 
activităților de pescuit maritim.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei conține numai două titluri: unul referitor la ORGP și altul privind 
acordurile pentru pescuit sustenabil. Cu toate acestea, există o serie de principii comune 
ambelor titluri și care ar trebui să le preceadă.

Amendamentul 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, în coordonare cu Comitetul 
consultativ pentru pescuit și acvacultură, 
inclusiv ale organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP), în
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conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3.

conformitate cu obligațiile internaționale și 
obiectivele de politică și în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolele 2 și 3 și cu 
alte domenii ale politicii UE, în special 
cooperarea pentru dezvoltare și 
cooperarea economică, financiară și 
tehnică cu țările terțe, astfel cum se 
prevede la articolul 197 din TFUE și în 
acordurile încheiate cu țările terțe.

Or. es

Amendamentul 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3.

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu principiile, obiectivele și 
legislația existentă ale UE din domeniul 
pescuitului, al mediului și al dezvoltării, 
inclusiv cu obiectivele stabilite la articolele 
2 și 3.

Or. en

Amendamentul 2169
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 

(1) Uniunea trebuie să încurajeze în mod 
activ și să sprijine măsuri eficiente pentru 
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pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și 
în conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3.

refacerea stocurilor, principiile 
sustenabilității și gestionării ecologice a 
stocurilor de pește, transparența 
procesului de prelucrare a datelor și 
participarea părților interesate la forurile 
internaționale din domeniul pescuitului, 
inclusiv a organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP), în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3 și cu principiile bunei 
guvernanțe stabilite la articolul 4. Este 
necesară continuarea punerii în aplicare 
a angajamentelor, obligațiilor și 
obiectivelor de politică internaționale, 
precum și încurajarea îndeplinirii 
acestora.

Or. bg

Amendamentul 2170
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3.

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3 și cu alte domenii ale 
politicii UE.

Or. es

Amendamentul 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea contribuie la consolidarea 
prevederilor Convenției Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării (UNCLOS), 
oferind astfel o protecție sporită navelor și 
cetățenilor UE care pot suferi prejudicii 
cauzate de țări terțe prin încălcarea 
acestei convenții și a altor tratate 
internaționale semnate de UE.

Or. es

Amendamentul 2172
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea contribuie la respectarea 
Convenției Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării.

Or. es

Amendamentul 2173
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Uniunea oferă protecție cetățenilor, 
societăților, navelor și investițiilor din UE 
care pot suferi prejudicii în afara 
granițelor UE.

Or. es
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Amendamentul 2174
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile, pentru a se garanta 
faptul că resursele pescărești sunt 
menținute sau restabilite la nivelurile care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile, pentru a se garanta 
faptul că resursele pescărești sunt 
menținute sau restabilite, pe cât posibil, în 
jurul nivelurilor care pot să asigure 
producția maximă durabilă.

Or. es

Amendamentul 2176
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile, pentru a se garanta 
faptul că resursele pescărești sunt 
menținute în jurul nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă pe 
termen lung pentru toate activitățile de 
pescuit.

Or. es

Amendamentul 2177
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile, pentru a se garanta 
faptul că resursele pescărești sunt 
menținute sau restabilite la niveluri care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
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ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

ORGP se bazează pe avize științifice 
exacte și actualizate, pentru a se garanta 
faptul că, atunci când este posibil,
resursele pescărești sunt menținute sau 
restabilite deasupra nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 2179
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul 
organizațiilor internaționale care se ocupă 
de pescuit și al ORGP trebuie să se bazeze
pe cele mai bune avize științifice 
disponibile, pentru a se garanta faptul că 
resurse pescărești sunt menținute sau 
restabilite deasupra nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă.

(2) Atunci când își stabilește pozițiile în 
cadrul organizațiilor internaționale care se 
ocupă de pescuit și al ORGP, Uniunea se 
consultă, pe baza principiilor bunei 
guvernanțe, cu autoritățile de gestionare a 
pescuitului,cu sectorul pescuitului, cu 
organismele consultative și cu 
comunitatea științifică; aceste poziții se 
bazează pe cele mai bune avize științifice 
disponibile, pentru a se garanta faptul că 
resursele pescărești sunt menținute sau 
restabilite deasupra nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă.

Or. es

Amendamentul 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
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bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

științifice disponibile, pentru a se garanta 
faptul că resursele pescărești sunt 
menținute sau restabilite la niveluri care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. pt

Amendamentul 2181
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune dovezi
științifice disponibile și susțin aplicarea 
acelorași principii și standarde care se 
aplică în apele comunitare, în vederea 
promovării pescuitului responsabil și a 
asigurării faptului că resursele pescărești 
sunt menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

Or. es

Amendamentul 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune 
practici și pe cele mai bune avize științifice 
disponibile precum și pe abordarea 
precaută și pe cea ecosistemică, pentru a 
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nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

se garanta faptul că resursele pescărești 
sunt menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 2183
George Lyon

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, pentru a 
se garanta faptul că resurse pescărești sunt 
menținute sau restabilite deasupra 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe avize științifice 
exacte și actualizate, pentru a se garanta 
faptul că, atunci când este posibil,
resursele pescărești sunt menținute sau 
restabilite deasupra nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 2184
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea promovează aplicarea de 
către ORGP a acelorași principii și 
standarde ca cele aplicate in apele 
Uniunii.

Or. es
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Amendamentul 2185
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale.

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale, fiind 
mandatată să participe în mod oficial la 
lucrările Comisiei pentru pescuit a FAO 
(COFI), singurul for mondial 
interguvernamental în cadrul căruia sunt 
examinate principalele chestiuni și 
probleme internaționale legate de pescuit 
și acvacultură și se elaborează 
recomandări adresate guvernelor, 
organismelor regionale din domeniul 
pescuitului, ONG-urilor, pescarilor, FAO 
și comunității internaționale, periodic și 
la nivel mondial. 

Or. es

Amendamentul 2186
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale.

(3) Uniunea contribuie în mod activ și 
sprijină dezvoltarea cunoștințelor științifice 
și a consultanței în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale specializate cu 
realizări recunoscute în ceea ce privește 
avizele științifice. Contribuie la 
consolidarea relațiilor de cooperare dintre 
ORGP și organizațiile internaționale din 
domeniul pescuitului.

Or. es
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Amendamentul 2187
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea stimulează relațiile de 
cooperare dintre ORGP în vederea 
adaptării, armonizării, și lărgirii cadrului 
de acțiune multilaterală.

Or. es

Amendamentul 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea trebuie să își consolideze 
prezența în cadrul diferitelor ORGP. 
Participarea Uniunii ar trebui să se axeze 
pe îmbunătățirea guvernanței acestora și 
pe consolidarea intereselor sale, fie ele de 
natură economică, socială sau legate de 
mediu.   

Or. it

Amendamentul 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea își elaborează politica 
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comercială astfel încât să împiedice 
pătrunderea și comercializarea pe 
teritoriul său a peștelui provenit din 
pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat. 

Or. pt

Amendamentul 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea promovează în mod activ 
realizarea de evaluări independente ale 
performanței ORGP și punerea integrală 
și rapidă în aplicare a recomandărilor 
cuprinse în acestea.

Or. en

Amendamentul 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 39 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Uniunea sprijină în mod activ 
dezvoltarea unor mecanisme echitabile și 
transparente de alocare a posibilităților de
pescuit.

Or. en

Amendamentul 2192
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor, inclusiv a 
celor privind siguranța pe mare, adoptate 
de aceste organizații internaționale.

UE se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile pentru a atinge și a 
menține nivelurile de producție maximă 
durabilă și din această cauză susține în 
mod activ dezvoltarea cunoștințelor 
științifice în cadrul ORGP și al 
organismelor internaționale în colaborare 
cu țări terțe și cu ORGP însele.
Acordurile de acces reciproc conțin o 
clauză care interzice discriminarea sub 
orice formă între investitorii din UE și 
entitățile din alte țări.

Or. es

Amendamentul 2193
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor, în special 
a celor de combatere a pescuitului INN,
adoptate de aceste organizații 
internaționale. 

Or. es
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Amendamentul 2194
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor, inclusiv a 
celor privind siguranța pe mare, adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Or. es

Amendamentul 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea, asistată de Agenția Europeană 
pentru Controlul Pescuitului, cooperează 
cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale din domeniul pescuitului, 
inclusiv cu ORGP, pentru a consolida 
respectarea măsurilor adoptate de aceste 
organizații internaționale.

Statele membre asigură respectarea de 
către operatorii lor a măsurilor 
menționate în paragraful anterior. În caz 
de nerespectare, se aplică Regulamentul 
nr. 1005/2008 al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 2196
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Uniunea cooperează cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv cu ORGP, pentru a 
consolida respectarea măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale. Invită 
țările terțe să ratifice convențiile 
internaționale, în special Convenția 
asupra dreptului mării (UNCLOS). Acest 
lucru va contribui la combaterea 
activităților de pescuit ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, la promovarea și 
instituirea concurenței echitabile și la 
menținerea competitivității sectorului.   

Or. el

Amendamentul 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe creează un cadru de guvernanță 
juridică, economică și de mediu pentru 
activitățile de pescuit bilaterale efectuate 
de navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe și, după caz, de navele țărilor 
terțe în apele Uniunii Europene, ținând 
seama de interesele flotei UE și de 
cerințele de aprovizionare a pieței 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2198
Carmen Fraga Estévez
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Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe creează un cadru de guvernanță 
juridică, economică și de mediu pentru 
activitățile de pescuit efectuate de navele 
de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe, 
precum și de navele țărilor terțe în apele 
Uniunii.

Or. es

Justificare

Articolul trebuie să includă cele două tipuri de acorduri de pescuit pe care Uniunea le are cu 
țările terțe, și anume cele care presupun o contrapartidă financiară în schimbul accesului la 
ape și resurse și cele care presupun schimburi de posibilități de pescuit. 

Amendamentul 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe creează un cadru de guvernanță 
juridică, economică, socială și de mediu 
pentru exploatarea sustenabilă a 
resurselor biologice marine de către
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe. Acordurile pentru pescuit 
sustenabil sunt supuse principiilor, 
obiectivelor și normelor politicii comune 
în domeniul pescuitului și promovează 
gestionarea sustenabilă a resurselor în 
țările terțe prin oferirea unui sprijin 
adecvat pentru cercetările științifice și 
culegerea de date, monitorizare, control și 
supraveghere în țările terțe partenere.
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Or. en

Amendamentul 2200
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe creează un cadru de guvernanță 
juridică, economică și de mediu pentru 
activitățile de pescuit efectuate de navele 
de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe, 
și, după caz, de navele de pescuit ale 
țărilor terțe în apele Uniunii. Acordurile 
stabilesc condițiile adecvate pentru o 
dezvoltare pe termen lung dinamică, 
competitivă și viabilă a sectorului.

Or. es

Amendamentul 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe, în conformitate cu măsuri 
relevante adoptate de către organizații 
internaționale, inclusiv de către ORGP.
Astfel de cadre pot include:
(a) crearea și sprijinirea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare;
(b) capacități de monitorizare, control și 
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supraveghere, și
(c) alte elemente care permit consolidarea 
capacităților aferente elaborării unei 
politici sustenabile în domeniul 
pescuitului a respectivei țări terțe.

Or. en

Amendamentul 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe, care au un caracter 
preponderent comercial, creează un cadru 
de guvernanță juridică, economică și de 
mediu pentru activitățile de pescuit 
efectuate de navele de pescuit ale Uniunii 
în apele țărilor terțe.

Or. pt

Amendamentul 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe trebuie să creeze un cadru de 
guvernanță juridică, economică și de mediu 
pentru activitățile de pescuit efectuate de 
navele de pescuit ale Uniunii în apele 
țărilor terțe.

(1) Acordurile pentru pescuit sustenabil cu 
țările terțe creează un cadru de guvernanță 
juridică, economică și de mediu pentru 
activitățile de pescuit efectuate de navele 
de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe.
De asemenea, ele asigură faptul că 
activitățile de pescuit se desfășoară într-
un cadru de securitate juridică.
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Or. es

Amendamentul 2204
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura exploatarea 
sustenabilă a resurselor biologice marine, 
Uniunea se ghidează după principiul 
conform căruia acordurile pentru pescuit 
sustenabil cu țările terțe se încheie în 
beneficiul ambelor părți și contribuie la 
continuitatea activităților flotelor UE prin 
obținerea unei părți din excedentul țării 
terțe, proporțională cu interesele flotelor 
europene.

Or. es

Amendamentul 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea încheie acorduri bilaterale 
în domeniul pescuitului în beneficiul atât 
al Uniunii, cât și al țărilor terțe partenere, 
în vederea asigurării exploatării 
sustenabile a stocurilor de specii vizate. 
Aceste acorduri contribuie la menținerea 
activității flotelor europene de pescuit 
care își desfășoară activitatea în temeiul 
lor și vizează obținerea unei părți 
corespunzătoare din excedentul 
disponibil, pe deplin proporțională cu 
interesele și necesitățile flotelor europene 
în cauză.
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Or. fr

Amendamentul 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea încheie acorduri bilaterale 
în domeniul pescuitului în beneficiul atât 
al Uniunii, cât și al țărilor terțe partenere, 
în vederea asigurării exploatării 
sustenabile a stocurilor de specii vizate. 
Aceste acorduri contribuie la menținerea 
activității flotelor europene de pescuit 
care își desfășoară activitatea în temeiul 
lor și vizează obținerea unei părți 
corespunzătoare din excedentul 
disponibil, pe deplin proporțională cu 
interesele și necesitățile flotelor europene 
în cauză.

Or. fr

Amendamentul 2207
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
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stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân la nivelurile care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân în jurul 
nivelurilor care pot să asigure producția 
maximă durabilă. Există un acord între 
părți, care stabilește cantitățile în cauză și 
perioada de valabilitate a capturilor 
excedentare, astfel încât termenii acestuia 
să fie pe deplin transparenți și să se poată 
crea un mediu propice investițiilor private 
și dezvoltării unui sector privat dinamic, 
viabil și competitiv.

Or. es

Amendamentul 2209
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2)
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatele (2) 
și (3) din Convenția Națiunilor Unite 
privind dreptul mării și identificat pe baza 
celor mai bune avize științifice disponibile 
și a informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate.

Or. es

Amendamentul 2210
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân la nivelurile care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. fr
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Amendamentul 2211
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) În temeiul unor astfel de acorduri de 
pescuit, navele de pescuit ale Uniunii fie 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate de către toate flotele, fie
obțin acces la apele țărilor terțe pentru a 
captura stocurile de pești mari migratori 
în conformitate cu măsurile privind 
gestionarea și prezervarea acestora 
adoptate de organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului relevante, pentru 
a se asigura că resursele de pește rămân 
peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă.

Or. fr

Amendamentul 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza unor 
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mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

avize științifice exacte și actualizate și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă, atunci când este posibil.

Or. en

Amendamentul 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân la nivelurile care 
pot să asigure producția maximă durabilă.

Or. pt

Amendamentul 2214
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă. Excedentul se stabilește într-un 
mod transparent.

Or. es

Amendamentul 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate de către toate flotele, 
pentru a se asigura că resursele de pește 
rămân peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă. Se acordă o 
atenție deosebită nevoilor nutriționale ale 
populației statului de coastă și statelor 
fără ieșire la mare din regiune și din 
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subregiune, în conformitate cu articolele 
69 și 70 din UNCLOS.

Or. en

Amendamentul 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat într-un mod 
clar și transparent pe baza celor mai bune 
avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

Or. el

Amendamentul 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
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dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

dreptul mării. Părțile ajung la un acord 
referitor la cantitățile în cauză și la 
perioada de valabilitate, pe baza 
principiilor transparenței și egalității de 
tratament și a avizelor științifice.

Or. es

Amendamentul 2218
George Lyon

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

(2) Navele de pescuit ale Uniunii 
capturează numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza unor 
avize științifice exacte și actualizate și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă, atunci când este posibil.

Or. en

Amendamentul 2219
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Navele de pescuit ale Uniunii își 
documentează pe deplin activitățile de 
pescuit prin intermediul camerelor CCTV 
sau al unui sistem similar atunci când 
operează în temeiul acordurilor de 
parteneriat.

Or. en

Justificare

Controlul activităților navelor de pescuit ale Uniunii în afara apelor UE prin intermediul 
măsurilor obișnuite cum ar fi controalele la bord este dificil și costisitor. Prin urmare, 
documentarea deplină a activităților de pescuit în aceste ape are o importanță foarte mare 
pentru atestarea respectării acordurilor și pentru garantarea faptului că navele Uniunii nu se 
implică în activități de pescuit INN.

Amendamentul 2220
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Investitorii privați din Uniune sunt 
încurajați să investească în țările terțe 
prin intermediul asocierilor în 
participație, pentru a contribui la 
stimularea pescuitului responsabil, a 
dezvoltării economice și a transferului de 
tehnologie și, de asemenea, este promovat 
un cadru de securitate juridică pentru a 
garanta investițiile sectorului privat al 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2221
Estelle Grelier
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Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul acordurilor care vizează 
stocurile de pești anadromi sau stocurile 
de pești mari migratori, se ține seama în 
mod corespunzător de evaluările 
științifice realizate la nivel regional și de 
măsurile de conservare și gestionare 
adoptate de organizațiile regionale de 
gestionare a pescuitului, atunci când se 
stabilesc posibilitățile de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 2222
Chris Davies

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Navele de pescuit ale Uniunii care își 
desfășoară activitatea în afara apelor UE 
sunt echipate cu camere CCTV sau cu un 
sistem echivalent pentru a se permite 
documentarea deplină a practicilor de 
pescuit și a capturilor.

Or. en

Justificare

Camerele CCTV de la bordul navelor vor contribui la asigurarea unui control sporit și a 
respectării normelor.

Amendamentul 2223
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
asigură posibilitatea navelor de pescuit 
ale UE de a opera în apele unei țări terțe 
dacă dețin o autorizație de pescuit emisă 
în conformitate cu o procedură convenită. 
Clauza de exclusivitate nu este 
incompatibilă cu soluțiile individuale de 
prevenire a sistării tuturor activităților de 
pescuit în cazul în care este în vigoare un 
acord de pescuit, dar protocolul la acesta 
expiră înainte de a se ajunge la un acord 
privind extinderea temporară a tuturor 
activităților vizate, cu condiția ca soluțiile 
respective să fie limitate, temporare și să 
ofere garanții corespunzătoare.

Or. es

Amendamentul 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
prevăd ca autorizațiile de pescuit pentru 
stocurile din țara terță să se acorde numai 
navelor de pescuit aflate sub pavilionul 
UE în cele 24 de luni anterioare cererii de 
autorizație de pescuit.

Or. en

Amendamentul 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste acorduri încurajează 
societățile din UE să investească în țările 
terțe astfel încât să permită o dezvoltarea 
economică caracterizată atât prin 
competitivitate, cât și printr-o dimensiune 
socială. De asemenea, se instituie un 
cadru de securitate juridică pentru 
activitățile acestor societăți.

Or. es

Amendamentul 2226
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Se include o clauză conform căreia 
navele Uniunii pot desfășura activități de 
pescuit în zonele de pescuit ale țărilor 
terțe numai dacă dețin o autorizație de 
pescuit valabilă emisă de autoritățile țării 
terțe în cauză. Clauza de exclusivitate se 
include doar în protocoalele anexate la 
acordurile pentru pescuit sustenabil.

Or. es

Justificare

Clauza de exclusivitate, care în prezent figurează atât în acorduri, cât și în protocoale, ar 
trebui să fie inclusă numai în protocoale, astfel încât navele să nu fie împiedicate să 
pescuiască în cazul suspendării din orice motiv a unui protocol.

Amendamentul 2227
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acordurile de acces reciproc conțin o 
clauză care interzice discriminarea între 
investitorii din Uniunea Europeană și 
entitățile din alte țări.

Or. es

Amendamentul 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Nicio navă de pescuit a Uniunii nu 
desfășoară într-o țară terță cu care 
Uniunea a negociat un acord pentru 
pescuit sustenabil activități care nu sunt 
prevăzute de dispozițiile acordului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 2229
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În ceea ce privește obiectivele 
acordurilor pentru pescuit sustenabil, 
acordurile de acces reciproc conțin o 
clauză care interzice discriminarea între 
investitorii din Uniune și entitățile din alte 
țări.

Or. es
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Amendamentul 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Respectarea principiilor democratice 
și a drepturilor omului, astfel cum sunt 
înscrise în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului și în alte instrumente 
internaționale relevante din domeniul 
drepturilor omului, precum și a 
principiului statului de drept, constituie 
un element esențial al acordurilor pentru 
pescuit sustenabil.

Or. en

Amendamentul 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Impactul fiecărui protocol face 
obiectul unor evaluări independente 
întreprinse înainte de adoptarea 
mandatului de negociere privind 
următoarele protocoale și care includ 
informații referitoare la capturi și la 
activitățile de pescuit. Aceste evaluări 
aparțin domeniului public.

Or. en

Amendamentul 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Activitățile vaselor UE în afara apelor UE
Navele de pescuit ale Uniunii respectă 
principiile, obiectivele și normele politicii 
comune în domeniul pescuitului atunci 
când pescuiesc în apele țărilor terțe sau în 
marea liberă, indiferent dacă este sau nu 
în vigoare un acord pentru pescuit 
sustenabil.

Or. en

Amendamentul 2233
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență financiară Contribuția financiară

Or. fr

Amendamentul 2234
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin intermediul acordurilor pentru 
pescuit sustenabil, Uniunea oferă asistență
financiară țărilor terțe pentru:

(1) Prin intermediul acordurilor pentru 
pescuit sustenabil, Uniunea oferă o 
contribuție financiară țărilor terțe pentru:

Or. fr
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Amendamentul 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului 
la resursele de pește din apele țărilor 
terțe;

eliminat

Or. en

Justificare

În prezent, proprietarii de nave din Uniune contribuie într-o mică măsură la costul accesului 
la pescuit. Uniunea ar trebui să pună în aplicare măsuri pentru recuperarea integrală a 
costurilor din partea navelor Uniunii.

Amendamentul 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe;

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe, 
beneficiarii accesului la pescuit suportând 
o proporție din ce în ce mai mare a 
costurilor;

Or. en

Amendamentul 2237
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a suporta o parte din costul accesului la 
resursele de pește din apele țărilor terțe;

(a) a suporta în mod fundamental costul 
accesului la resursele de pește din apele 
țărilor terțe, având în vedere caracterul 
preponderent comercial al acestor 
acorduri;

Or. pt

Amendamentul 2238
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a sprijini dezvoltarea autonomă și 
durabilă a sectorului pescuitului din țările 
terțe. Această asistență financiară este 
însoțită de programe de dezvoltare special 
elaborate, care includ obiective, ținte și 
indicatori care să permită monitorizarea 
rezultatelor obținute. În funcție de 
rezultatele monitorizării, programele pot 
fi adaptate, dacă este necesar, pentru a se 
asigura urmărirea mai eficientă a 
obiectivelor lor. 

Or. pt

Amendamentul 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Pentru a se asigura gestionarea 
sustenabilă a stocurilor comune cu țările 
vecine, este necesar ca acestea să facă 
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obiectul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Propunerea nu menționează acordurile nordice. Acest amendament le include în propunere.

Amendamentul 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 
consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

(b) a crea cadrul de guvernanță, în 
conformitate cu articolul 4 din prezentul 
regulament, care include înființarea și 
menținerea instituțiilor științifice și de 
cercetare necesare, capacitatea de 
monitorizare, control și supraveghere, 
precum și alte elemente de consolidare a 
capacității pentru dezvoltarea unei politici 
de pescuit sustenabil în țara terță. Această 
asistență financiară este condiționată de 
obținerea unor rezultate socioeconomice și 
ecologice specifice.

Or. es

Amendamentul 2241
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 
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consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară este 
condiționată de obținerea unor rezultate 
socioeconomice și ecologice specifice.

Or. es

Amendamentul 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a crea cadrul de guvernanță, inclusiv 
înființarea și menținerea instituțiilor 
științifice și de cercetare necesare, 
capacitatea de monitorizare, control și 
supraveghere, precum și alte elemente de 
consolidare a capacității pentru dezvoltarea 
unei politici de pescuit sustenabil în țara 
terță. Această asistență financiară trebuie 
să fie condiționată de obținerea unor 
rezultate specifice.

(b) a crea, de asemenea, cadrul de 
guvernanță, inclusiv înființarea și 
menținerea instituțiilor științifice și de 
cercetare necesare, capacitatea de 
monitorizare, control și supraveghere, 
precum și alte elemente de consolidare a 
capacității pentru dezvoltarea unei politici 
de pescuit sustenabil în țara terță. Această 
asistență financiară este condiționată de 
obținerea unor rezultate specifice.

Or. pt

Amendamentul 2243
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a apăra interesele flotelor din UE;

Or. es
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Amendamentul 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Costul accesului la resursele
piscicole din apele țărilor terțe este
suportat în întregime de către operatorii 
care pescuiesc în
apele respective.

Or. en

Amendamentul 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) UE stabilește, în contextul acestor 
acorduri, posibilitățile de pescuit care pot 
face obiectul unui schimb cu țările terțe, 
ținând seama de necesitățile navelor sale.

Or. es

Amendamentul 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Partea 7 – articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Navele Uniunii care beneficiază de 
pe urma accesului la pescuit în temeiul 
acestor acorduri plătesc Uniunii costul 
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total al asistenței financiare.

Or. en

Justificare

În prezent, proprietarii de nave din Uniune contribuie într-o mică măsură la costul accesului 
la pescuit. Uniunea ar trebui să pună în aplicare măsuri pentru recuperarea integrală a 
costurilor din partea navelor Uniunii.

Amendamentul 2247
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 7 – titlul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL IIA
ACORDURI DE PESCUIT, DE 

SCHIMBURI DE POSIBILITĂȚI DE 
PESCUIT ȘI DE GESTIONARE 

COMUNĂ
Pentru a asigura stabilitatea activităților 
de pescuit cu tradiție ale navelor Uniunii 
în apele țărilor terțe vecine și gestionarea 
sustenabilă a stocurilor piscicole comune 
sau de interes comun, Uniunea încheie cu 
aceste țări terțe acorduri de pescuit 
bilaterale sau multilaterale, anuale sau 
multianuale.
Aceste acorduri vizează stabilirea 
posibilităților de pescuit accesibile navelor 
Uniunii, respectiv navelor țării terțe sau 
țărilor terțe în cauză, în ceea ce privește 
fie stocurile comune sau de interes comun 
ale Uniunii și țării terțe sau țărilor terțe în 
cauză, fie stocurile gestionate exclusiv de 
Uniune sau de țările terțe în cauză.   
Punerea în aplicare a acordurilor 
încheiate poate duce, pe bază anuală sau 
multianuală și în interesul reciproc al 
părților la acord, la stabilirea condițiilor 
privind gestionarea comună a stocurilor 
comune, schimbul de posibilități de 
pescuit pentru stocurile gestionate 
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exclusiv de una dintre părți la acord sau 
schimbul de posibilități de acces care să 
acorde navelor diferitelor părți la acord 
acces la apele celorlalte părți pentru a 
pescui din stocurile de pește care fac 
obiectul drepturilor de pescuit ale acestor 
țări. De asemenea, poate duce la stabilirea 
altor măsuri de conservare în temeiul 
articolelor 7 și 8, în vederea asigurării 
aplicării lor în comun.
Toate aceste măsuri sunt negociate în 
cadrul unor acorduri oficiale de pescuit.
Atunci când pune în aplicare aceste 
acorduri, Uniunea face eforturi pentru a 
asigura un schimb echilibrat de 
posibilități de pescuit pentru diferitele 
state membre în cauză și ține seama în 
mod corespunzător de beneficiile pe care 
le acordă sau le-a acordat deja țării terțe 
sau țărilor terțe în cauză și care intră în 
domeniul de aplicare al politicii comune 
în domeniul pescuitului.
Atunci când adoptă măsuri de conservare 
în temeiul articolelor 7 și 8 în ceea ce 
privește navele și apele sale, Uniunea 
asigură, de asemenea, coerența acestor 
măsuri cu măsurile de conservare 
aplicabile în apele sale navelor care 
abordează pavilionul unei țări terțe cu 
care a încheiat un acord.

Or. fr

Amendamentul 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 7 – titlul 2a – articolul 42a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul IIa
ALTE ACORDURI
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Articolul 42a
Activități de pescuit ale Uniunii în afara 

cadrului acordurilor pentru pescuit 
sustenabil

Statele membre obțin informații cu privire 
la existența eventualelor acorduri între 
resortisanții unui stat membru și o țară 
terță prin care se autorizează navele de 
pescuit care navighează sub pavilionul 
acestora să desfășoare activități de pescuit 
în apele aflate sub jurisdicția sau 
suveranitatea unei țări terțe și informează 
Comisia cu privire la aceasta prin 
transmiterea unei liste a navelor în cauză 
și a detaliilor acordului și activităților.

Or. en

Amendamentul 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ACVACULTURA ACVACULTURA SUSTENABILĂ

Or. en

Amendamentul 2250
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Dezvoltarea și gestionarea sustenabilă a
acvaculturii

Or. en
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Amendamentul 2251
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Promovarea acvaculturii sustenabile prin 
orientări strategice ale Uniunii și planuri 
strategice naționale

Or. bg

Amendamentul 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Asigurarea acvaculturii sustenabile din 
punct de vedere ecologic

Or. en

Amendamentul 2253
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 

(1) Până în 2013, Comisia elaborează
orientări strategice ale Uniunii fără caracter 
obligatoriu privind prioritățile și țintele 
comune pentru dezvoltarea activităților de 
acvacultură, cu scopul de a promova 
sustenabilitatea și de a contribui la 
securitatea alimentară și la creșterea 
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economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice țin cont de 
pozițiile de plecare și de condițiile diferite 
din Uniune și constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale. 
De asemenea, Comisia asigură 
coordonarea și implementarea diferitelor 
planuri naționale și schimbul de 
informații și vizează:

Or. es

Justificare

Comisia ar trebui să aibă un rol mai activ în ceea ce privește diferitele planuri naționale, și 
nu doar să elaboreze directive fără caracter obligatoriu.

Amendamentul 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

(1) Până în 2013, Comisia elaborează
orientări strategice ale Uniunii fără caracter 
obligatoriu privind prioritățile și țintele 
comune pentru dezvoltarea și gestionarea 
sustenabilă a activităților de acvacultură, 
bazate pe abordarea ecosistemică, cu 
scopul de a promova sustenabilitatea și de 
a contribui la securitatea alimentară și la 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă. Aceste orientări strategice țin cont 
de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale 
ale statelor membre care au dezvoltat deja 
sau intenționează să dezvolte activități de 
acvacultură sau de creștere în ferme până 
în 2014. Planurile sunt în concordanță cu 
articolele 2 și 3 și vizează:

Or. en
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Amendamentul 2255
Julie Girling

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

(1) Acvacultura ține de competența 
națională și așa ar trebui să rămână. Cu 
toate acestea, până în 2013, Comisia 
elaborează orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice țin cont de 
pozițiile de plecare și de condițiile diferite 
din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale și 
vizează:

Or. en

Amendamentul 2256
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 

(1) Până în 2013, Comisia elaborează
orientări strategice ale Uniunii fără caracter 
obligatoriu privind prioritățile și țintele 
comune pentru dezvoltarea activităților 
sustenabile de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice țin cont de 
pozițiile de plecare și de condițiile diferite 
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diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale și 
vizează:

Or. es

Amendamentul 2257
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind prioritățile 
și țintele comune pentru dezvoltarea 
activităților de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice trebuie să țină
cont de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, trebuie să constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și trebuie să vizeze:

(1) Până în 2013, Comisia elaborează
orientări strategice ale Uniunii fără caracter 
obligatoriu privind prioritățile și țintele 
comune pentru dezvoltarea activităților de 
acvacultură, cu scopul de a promova 
sustenabilitatea și de a contribui la 
securitatea și calitatea alimentară și la 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă. Aceste orientări strategice 
diferențiază între acvacultura la scară 
medie și mică și acvacultura industrială, 
țin cont de pozițiile de plecare și de 
condițiile diferite din Uniune, constituie 
baza pentru planurile strategice naționale 
multianuale și vizează:

Or. es

Amendamentul 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până în 2013, Comisia trebuie să 
elaboreze orientări strategice ale Uniunii 
fără caracter obligatoriu privind 
prioritățile și țintele comune pentru 

(1) Până în 2013, Comisia elaborează
orientări strategice ale Uniunii fără caracter 
obligatoriu privind prioritățile, condițiile și 
țintele comune pentru dezvoltarea 
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dezvoltarea activităților de acvacultură, cu 
scopul de a promova sustenabilitatea și de 
a contribui la securitatea alimentară și la 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă. Aceste orientări strategice țin cont 
de pozițiile de plecare și de condițiile 
diferite din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale și 
vizează:

activităților de acvacultură, cu scopul de a 
conserva mediul marin, de a promova 
sustenabilitatea ecologică și de a contribui 
la securitatea alimentară și la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice țin cont de 
pozițiile de plecare și de condițiile diferite 
din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale și 
vizează:

Or. en

Amendamentul 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) reducerea impactului asupra 
mediului al activităților de acvacultură, 
pentru a contribui la atingerea unei bune 
stări ecologice;

Or. en

Amendamentul 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) încurajarea utilizării speciilor 
necarnivore și reducerea utilizării 
produselor pescărești ca hrană pentru 
pești;

Or. en
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Amendamentul 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia, incluzând acvacultura 
extensivă;

Or. en

Amendamentul 2262
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării 
sustenabile și inovării acestuia;

Or. fr

Amendamentul 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii ecologice și în sistem închis și 
promovarea dezvoltării și inovării acestuia;
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Or. en

Amendamentul 2264
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii sustenabile și ecologice și 
promovarea dezvoltării și inovării acestuia;

Or. it

Amendamentul 2265
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(а) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării 
sustenabile și inovării acestuia;

Or. bg

Amendamentul 2266
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea calității, competitivității 
și sustenabilității ecologice a sectorului 
acvaculturii prin promovarea inovării;
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Or. en

Amendamentul 2267
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea sustenabilității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

Or. pt

Amendamentul 2268
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii sustenabile și promovarea 
dezvoltării și inovării acestuia;

Or. es

Amendamentul 2269
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia, ca aspecte esențiale în 
vederea ajungerii la sustenabilitatea 
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socioeconomică și ecologică a sectorului;

Or. es

Amendamentul 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia;

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii;

Or. en

Amendamentul 2271
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea în primul rând a 
acvaculturii care vizează specii ierbivore 
și produce hrană pentru consumul uman;

Or. en

Amendamentul 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea produselor provenite din 
acvacultură, în special prin intermediul 
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certificării calității, oferind mai multe 
informații consumatorilor și asigurând 
trasabilitatea produselor și siguranța 
alimentară pentru consumatori;

Or. pt

Amendamentul 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea activității economice; (b) luarea de măsuri pentru ca activitatea 
economică să nu contribuie la degradarea 
mediului marin;

Or. en

Amendamentul 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea activității economice; (b) încurajarea activității economice prin 
propunerea unor măsuri de sprijin 
excepționale și limitate în timp în vederea 
creării și dezvoltării de ferme de 
acvacultură pentru statele membre și 
regiunile în care această activitate se află 
într-o fază incipientă; 

Or. pt

Amendamentul 2275
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) conferirea unei valori adăugate 
produselor piscicole prin utilizarea 
certificării;

Or. pt

Amendamentul 2276
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

(c) diversificarea economică în cadrul 
sectorului pescuitului și îmbunătățirea 
calității vieții în zonele costiere și rurale;

Or. es

Amendamentul 2277
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

(c) diversificarea, creșterea economică, 
crearea de locuri de muncă sustenabile și 
îmbunătățirea calității vieții în zonele 
costiere și rurale;

Or. es

Amendamentul 2278
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

(c) asistență pentru îmbunătățirea calității 
vieții în zonele costiere și rurale;

Or. el

Amendamentul 2279
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condiții de concurență echitabile 
pentru operatorii din sectorul acvaculturii 
în ceea ce privește accesul la ape și spațiu.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condiții de concurență echitabile 
pentru operatorii din sectorul acvaculturii 
în ceea ce privește accesul la ape și spațiu.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2281
Kriton Arsenis
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu.

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu, în 
conformitate cu politica UE privind 
managementul litoralului și amenajarea 
spațiului maritim;

Or. en

Amendamentul 2282
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu.

(d) condiții de concurență echitabile și 
sustenabile pentru operatorii din sectorul 
acvaculturii în ceea ce privește accesul la 
ape și spațiu corespunzător, reducând la 
minimum impactul acestora asupra 
mediului și asigurând conservarea 
habitatelor esențiale;

Or. es

Amendamentul 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
operatorii din sectorul acvaculturii în ceea 
ce privește accesul la ape și spațiu.

(d) condiții de concurență echitabile pentru 
toți operatorii din sectorul acvaculturii și
pentru aceștia în raport cu alți operatori 
din sectorul pescuitului, în ceea ce 
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privește accesul la ape și spațiu;

Or. pt

Amendamentul 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigurarea respectării articolului 12 
din TFUE privind cerințele de bunăstare 
a animalelor.

Or. en

Amendamentul 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea siguranței aprovizionării;

Or. es

Amendamentul 2286
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea siguranței aprovizionării;

Or. es
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Amendamentul 2287
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea faptului că dezvoltarea 
acvaculturii este compatibilă cu 
obiectivele Directivei 2008/56/CE;

Or. en

Amendamentul 2288
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) un tratament special pentru 
acvacultura la scară mică în mediu 
natural și pentru pescuitul tradițional de 
crustacee și moluște, rezervându-se zone 
pentru dezvoltarea acestora;

Or. es

Amendamentul 2289
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) simplificarea legislației și limitarea 
poverii administrative aferente 
monitorizării la nivel european;
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Or. el

Amendamentul 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea siguranței aprovizionării;

Or. es

Amendamentul 2291
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea produselor provenite din 
acvacultură, în special prin intermediul 
certificării și printr-o mai bună informare 
a consumatorilor, asigurând transparența 
pieței, care se reflectă asupra siguranței 
alimentare.

Or. pt

Amendamentul 2292
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) eliminarea treptată a hranei 
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nesustenabile pentru pești, în special a 
celei obținute din activități de pescuit de 
pești sălbatici.

Or. en

Amendamentul 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori;

Or. es

Amendamentul 2294
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori;

Or. es

Amendamentul 2295
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) evaluarea și reducerea la minimum a 
impactului activităților de acvacultură și 
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de creștere în ferme asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 2296
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) garantarea siguranței și calității 
aprovizionării, fapt care include aceleași 
controale de sănătate și calitate pentru 
produsele provenite din importuri din țări 
terțe ca și pentru produsele provenite din 
Uniunea Europeană;

Or. es

Amendamentul 2297
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea compatibilității 
activităților de creștere în ferme a peștilor 
cu alte politici și integrarea în acestea, 
inclusiv în ceea ce privește strategia 
pentru mediul marin, punerea în aplicare 
a Directivei-cadru privind apa și legislația 
din domeniul mediului.   

Or. el

Amendamentul 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) garantarea faptului că controalele de 
calitate și sănătate pentru produsele și 
procesul de producție ale operatorilor 
internaționali, inclusiv pentru importurile 
din țări terțe, sunt aceleași ca cele impuse 
în Uniunea Europeană;

Or. es

Amendamentul 2299
Carmen Fraga Estévez

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) Comisia se asigură că controalele de 
calitate și sănătate pentru produsele și 
procesul de producție ale operatorilor 
internaționali, inclusiv pentru importuri, 
care intră pe piața Uniunii, sunt aceleași 
ca cele impuse producătorilor din 
Uniune;

Or. es

Amendamentul 2300
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) asigurarea faptului că produsele 
importate provenite din acvacultură sunt 
produse respectându-se standarde de 
mediu, de siguranță alimentară, sociale și 
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de bunăstare a animalelor de același nivel 
ca cele care se aplică produselor provenite 
din acvacultură originare din UE.

Or. en

Amendamentul 2301
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori.

Or. es

Amendamentul 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) recunoașterea valorii sociale și 
economice a acvaculturii.

Or. es

Amendamentul 2303
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 

(2) Până în 2014, statele membre 
elaborează un plan strategic național 
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multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

multianual pentru dezvoltarea și 
gestionarea sustenabilă și ecosistemică a 
activităților de acvacultură sau de creștere 
în ferme pe teritoriul lor. Aceste planuri 
strategice naționale multianuale sunt 
puse la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 2304
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre 
elaborează un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură sustenabilă și ecologică pe 
teritoriul lor.

Or. it

Amendamentul 2305
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre 
elaborează un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
sustenabile de acvacultură pe teritoriul lor.

Or. bg
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Amendamentul 2306
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre pot să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre 
elaborează un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor, în 
conformitate cu orientările strategice ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, statele membre 
elaborează un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor, stabilind 
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perioade de autorizare de durată adecvată 
pentru a permite amortizarea necesară a 
investițiilor și rentabilizarea preconizată a 
capitalului în cauză.

Or. pt

Amendamentul 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până în 2014, statele membre trebuie să 
elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) Până în 2014, fără a aduce atingere 
competențelor exclusive ale autorităților 
regionale, statele membre elaborează un 
plan strategic național multianual pentru 
promovarea activităților de acvacultură pe 
teritoriul lor.

Or. es

Amendamentul 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul strategic național multianual 
trebuie să includă obiectivele statului 
membru și măsurile necesare în vederea 
îndeplinirii acestora.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Planul strategic național multianual 
trebuie să includă obiectivele statului 
membru și măsurile necesare în vederea 
îndeplinirii acestora.

(3) Planul strategic național multianual 
include obiectivele statului membru și 
măsurile și calendarele necesare în vederea 
îndeplinirii acestora.

Or. en

Amendamentul 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planurile strategice naționale 
multianuale trebuie să urmărească în 
special următoarele:

(4) Planurile strategice regionale și 
naționale multianuale urmăresc în special 
următoarele:

Or. es

Amendamentul 2313
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

eliminat

Or. es

Amendamentul 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2315
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele, punându-se accentul pe 
acvacultura ecologică;

Or. en

Amendamentul 2316
Iliana Malinova Iotova

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(а) armonizarea administrativă, în special 
privind licențele;

Or. bg

Amendamentul 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(a) (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. es

Amendamentul 2318
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) planificarea dezvoltării sectorului 
acvaculturii în funcție de potențialul și de 
condițiile existente în statul membru 
respectiv;

Or. pt

Amendamentul 2319
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) elaborarea de strategii și programe 
specifice destinate repopulării efective cu 
specii marine care fac obiectul 
activităților tradiționale de pescuit din 
Uniune;

Or. es

Amendamentul 2320
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii 
din sectorul acvaculturii în ceea ce 
privește accesul la ape și spațiu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2321
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii 
din sectorul acvaculturii în ceea ce 
privește accesul la ape și spațiu;

eliminat

Or. es

Amendamentul 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii 
din sectorul acvaculturii în ceea ce 
privește accesul la ape și spațiu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2323
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu în întreaga 
Uniune, cu excepția celor menționate la 
alineatul 4a;

Or. es

Amendamentul 2324
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu, în conformitate cu 
politica UE privind managementul 
litoralului și amenajarea spațiului 
maritim;

Or. en

Amendamentul 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;

(b) securitatea juridică pentru operatorii din 
sectorul acvaculturii în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu, precum și o poziție 
echitabilă în raport cu alți operatori din 
sectorul pescuitului în ceea ce privește 
accesul la ape și spațiu;
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Or. pt

Amendamentul 2326
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consecvență în raport cu strategia 
UE pentru o acvacultură durabilă, 
Directiva 92/43/CEE și Directiva 
2000/60/CE;

Or. en

Amendamentul 2327
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) limitarea impactului asupra speciilor 
indigene, prevenind evadarea peștilor în 
natură și invazia speciilor alogene;

Or. en

Amendamentul 2328
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirea unor indicatori de 
sustenabilitate ecologică, economică și 
socială;

(c) având în vedere lipsa indicatorilor, 
stabilirea unor indicatori de sustenabilitate 
ecologică, economică și socială;



PE491.362v01-00 156/173 AM\905832RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 2329
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri pentru a garanta că 
activitățile de acvacultură respectă pe 
deplin legislația în vigoare a UE privind 
mediul;

Or. en

Amendamentul 2330
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) evaluarea altor efecte transfrontaliere
posibile asupra statelor membre învecinate.

(d) evaluarea altor efecte posibile ale 
activităților de acvacultură asupra
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine din respectivul stat 
membru sau asupra statelor membre 
învecinate;

Or. en

Amendamentul 2331
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) garantarea angajamentului părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 2332
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cerințe privind o gestionare coerentă 
a acvaculturii bazate pe capturi și a 
stocurilor sălbatice aferente, asigurându-
se sustenabilitatea ambelor etape ale 
producției, în vederea eliminării treptate a 
acestui tip de activitate.

Or. en

Amendamentul 2333
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigurarea accesului la finanțare din 
partea Uniunii pentru sectorul 
acvaculturii sustenabile sau extensive, 
care coexistă cu activitățile de pescuit și 
nu le exclude, întrucât aceste forme de 
acvacultură au un impact mai mic decât 
acvacultura industrială și astfel 
contribuie la sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială;

Or. es
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Amendamentul 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o mai bună comercializare și 
promovare a produselor provenite din 
acvacultură;

Or. es

Amendamentul 2335
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dispoziții privind utilizarea de hrană 
sustenabilă pentru pești;

Or. en

Amendamentul 2336
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) garantarea siguranței alimentare și a 
sănătății și bunăstării animalelor;

Or. en
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Amendamentul 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) promovarea activităților de CDI și a 
colaborării dintre sector și mediul 
științific.

Or. es

Amendamentul 2338
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) siguranța alimentară, sănătatea și 
bunăstarea animalelor și mediul 
sustenabil;

Or. en

Justificare

Activitatea de acvacultură implică riscul apariției bolilor din cauza marii concentrări de 
pești, iar bolile ar putea reduce drastic sursele de aprovizionare cu pește; prin urmare sunt 
necesare norme stricte. Numai acvacultura sustenabilă va asigura viabilitatea economică, 
socială și ecologică pe termen lung a sectorului.

Amendamentul 2339
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) garantarea utilizării de hrană 
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sustenabilă pentru pești și limitarea 
impactului procurării de hrană pentru 
acvacultură prin activități de pescuit de 
pești sălbatici; aceasta se bazează pe 
abordarea precaută pentru a fi în 
conformitate cu planurile multianuale.

Or. en

Amendamentul 2340
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) cerințe privind utilizarea de hrană 
sustenabilă pentru pești, potențialul de a 
utiliza produse secundare de origine 
animală și dezvoltarea de alternative la 
făina și uleiul de pește;

Or. en

Justificare

În prezent în acvacultură se folosesc cantități semnificative de hrană provenită din pești 
sălbatici transformați în făină și ulei de pește, situație care în multe cazuri nu este 
sustenabilă. Ar putea fi dezvoltate surse de hrană alternative, cum ar fi plantele sau algele.

Amendamentul 2341
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) standardizarea și consecvența 
Directivei privind evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM) în vederea 
reducerii impactului asupra mediului și a 
efectelor schimbărilor climatice.
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Or. en

Justificare

Se știe că unele forme de acvacultură produc multe deșeuri din cauza marii concentrații de 
pești într-un singur loc. Prin urmare, sunt necesare evaluări pentru a asigura reducerea la 
minimum și/sau prevenirea efectelor negative ale acvaculturii asupra mediului înconjurător.

Amendamentul 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se stabilesc noi zone de cultură, 
preferabil în larg, pentru dezvoltarea 
acvaculturii intensive industriale, zonele 
utilizate în prezent pentru producția de 
moluște și perimetrul de protecție din 
jurul acestora dedicându-se metodelor 
tradiționale de cultură extensivă. 
Stabilirea zonelor rezervate acvaculturii 
extensive și pescuitului tradițional la 
scară mică contribuie la asigurarea în 
continuare în Uniune a ofertei de produse 
piscicole locale și de calitate, caracterizate 
prin diversitate și sustenabilitate.

Or. es

Amendamentul 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre trebuie să facă schimb 
de informații și de bune practici, prin 
intermediul unei metode deschise de 
coordonare a măsurilor naționale prevăzute 

(5) Statele membre fac schimb de 
informații și de bune practici, prin 
intermediul unei metode deschise de 
coordonare a măsurilor regionale și 
naționale prevăzute de planurile strategice 
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de planurile strategice multianuale. multianuale.

Or. es

Amendamentul 2344
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 43 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Uniunea oferă, prin intermediul 
Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime și al instrumentelor 
disponibile din domeniul cercetării, 
asistență financiară pentru dezvoltare și 
inovare în sectorul acvaculturii, prin 
punerea în aplicare a planurilor strategice 
multianuale elaborate de statele membre.

Or. pt

Amendamentul 2345
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Consultarea consiliilor consultative

În conformitate cu articolul 53, se 
instituie un Consiliu consultativ pentru 
acvacultură.

Or. en

Amendamentul 2346
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură, 
în colaborare cu Comitetul consultativ 
pentru pescuit și acvacultură (CCPA).

Or. es

Amendamentul 2347
Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, se instituie un Consiliu 
consultativ pentru acvacultură.

Or. it

Amendamentul 2348
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură 
și se asigură reprezentarea tuturor 
formelor de acvacultură existente în 
Uniune.

Or. es
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Amendamentul 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu articolele 52 - 54, se 
instituie un Consiliu consultativ pentru 
acvacultură.

Or. pt

Amendamentul 2350
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie
un Consiliu consultativ pentru 
acvacultură.

În conformitate cu articolul 53, se pot 
institui Consilii consultative pentru 
acvacultură.

Or. pt

Amendamentul 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea 8 – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu articolul 53 și cu 
Decizia 585/CE/2004 a Consiliului, se 
instituie un Consiliu consultativ pentru 
acvacultură, precum și un nou Consiliu 
consultativ pentru regiunile 
ultraperiferice, împărțit în subgrupe 
corespunzătoare diferitelor regiuni 
oceanice: a Oceanului Atlantic, a 
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Oceanului Indian și a Oceanului Pacific.

Or. pt

Amendamentul 2352
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA VIIIa
DISPOZIȚII SOCIALE

Titlul I
Obiective

Până în 2013, Comisia elaborează 
orientări fără caracter obligatoriu privind 
prioritățile și obiectivele comune pentru 
dezvoltarea activităților de pescuit și 
acvacultură sustenabile din punct de 
vedere social. Este esențial ca omul să se 
afle în centrul politicii comune. Aceste 
orientări vizează:
(a) garantarea siguranței pescarilor și 
acvacultorilor atunci când își desfășoară 
activitatea profesională;
(b) promovarea unor norme sociale 
minime aplicabile întregii flote UE și 
flotelor țărilor terțe care operează în apele 
UE;
(c) îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de locuit ale navigatorilor la bordul 
navelor;
(d) permanentizarea și dezvoltarea 
locurilor de muncă directe și indirecte în 
sectorul pescuitului și acvaculturii, atât în 
amonte, cât și în aval;
(e) sporirea atractivității activităților de 
pescuit și acvacultură din punct de vedere 
profesional și asigurarea angajării de 
lucrători din generații succesive în aceste 
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domenii;
(f) asigurarea formării inițiale și continue 
în conformitate cu evoluțiile din domeniu 
pentru pescari și acvacultori;
(g) încurajarea mobilității în rândul 
tinerilor aflați în perioada de formare;
(h) conservarea cunoștințelor de 
specialitate și diseminarea acestora;
(i) recunoașterea rolului femeilor și 
încurajarea accesului lor la aceste 
profesii.

Or. fr

Amendamentul 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 8a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA VIIIa
DISPOZIȚII SOCIALE

Titlul I
Obiective

Până în 2013, Comisia elaborează 
orientări fără caracter obligatoriu privind 
prioritățile și obiectivele comune pentru 
dezvoltarea activităților de pescuit și 
acvacultură sustenabile din punct de 
vedere social. Este esențial ca omul să se 
afle în centrul politicii comune. Aceste 
orientări vizează:
(a) garantarea siguranței pescarilor și 
acvacultorilor atunci când își desfășoară 
activitatea profesională;
(b) promovarea unor norme sociale 
minime aplicabile întregii flote UE și 
flotelor țărilor terțe care operează în apele 
UE;
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(c) îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de locuit ale navigatorilor la bordul 
navelor;
(d) permanentizarea și dezvoltarea 
locurilor de muncă directe și indirecte în 
sectorul pescuitului și acvaculturii, atât în 
amonte, cât și în aval;
(e) sporirea atractivității activităților de 
pescuit și acvacultură din punct de vedere 
profesional și asigurarea angajării de 
lucrători din generații succesive în aceste 
domenii;
(f) asigurarea formării inițiale și continue 
în conformitate cu evoluțiile din domeniu 
pentru pescari și acvacultori;
(g) încurajarea mobilității în rândul 
tinerilor aflați în perioada de formare;
(h) conservarea cunoștințelor de 
specialitate și diseminarea acestora;
(i) recunoașterea rolului femeilor și 
încurajarea accesului lor la aceste 
profesii.

Or. fr

Amendamentul 2354
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a permite sectorului pescuitului și 
acvaculturii să aplice politica comună în 
domeniul pescuitului la nivelul 
corespunzător;

(b) a permite sectorului pescuitului și 
acvaculturii să aplice politica comună în 
domeniul pescuitului la nivelul 
corespunzător, pe baza principiilor bunei 
guvernanțe și gestionării pescuitului în 
funcție de regiuni marine biogeografice 
diferențiate, aplicând a abordare 
ecosistemică care este esențială pentru 
garantarea sustenabilității pescuitului, în 
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limita resurselor disponibile și asigurând 
egalitatea de șanse; 

Or. pt

Amendamentul 2355
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor, 
prin implementarea unor planuri de 
producție și comercializare;

Or. fr

Amendamentul 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor, 
printre altele promovând sisteme de 
calitate a produselor agroalimentare, 
acordându-se în acest scop o atenție 
deosebită organismelor care gestionează 
aceste sisteme de calitate;

Or. es

Amendamentul 2357
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor, 
prin implementarea unor planuri de 
producție și comercializare;

Or. fr

Amendamentul 2358
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a consolida competitivitatea, 
sustenabilitatea și gestionarea 
ecosistemică a sectorului pescuitului și 
acvaculturii din Uniune, în special 
competitivitatea producătorilor;

Or. en

Amendamentul 2359
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a îmbunătăți randamentul sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special al producătorilor;

Or. pt
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Amendamentul 2360
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune, în 
special competitivitatea producătorilor;

(c) a consolida competitivitatea sectorului 
pescuitului și acvaculturii din Uniune și a 
promova politicile sale privind calitatea, 
acordând o atenție deosebită
producătorilor;

Or. es

Amendamentul 2361
Estelle Grelier

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și sensibilizarea consumatorilor;

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și sensibilizarea consumatorilor
prin intermediul afișării informațiilor 
și/sau al etichetării care să cuprindă 
informații ușor de înțeles;

Or. fr

Amendamentul 2362
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
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economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și sensibilizarea consumatorilor;

economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
informațiile referitoare la mediu și 
sensibilizarea consumatorilor printr-o 
etichetare clară, detaliată și consecventă, 
care să permită consumatorilor să 
evalueze sustenabilitatea acestor produse; 

Or. en

Amendamentul 2363
João Ferreira

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și sensibilizarea consumatorilor;

(d) a îmbunătăți transparența și stabilitatea 
piețelor, în special în ceea ce privește 
cunoștințele economice și înțelegerea 
piețelor Uniunii pentru produsele din 
pescuit și acvacultură pe tot parcursul 
lanțului de aprovizionare, distribuția 
echitabilă a valorii adăugate de-a lungul 
lanțului valoric al sectorului și 
sensibilizarea consumatorilor;

Or. pt

Amendamentul 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
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precum și sensibilizarea consumatorilor; precum și sensibilizarea consumatorilor și 
stabilirea unor mecanisme de informare 
care să permită identificarea produselor 
locale ale flotelor de pescuit costier;

Or. es

Amendamentul 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
produsele comercializate în Uniune, prin 
promovarea exploatării sustenabile a 
resurselor de pește.

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
comerciale pentru toate produsele produse, 
procesate și comercializate în Uniune, în 
conformitate cu politica comercială 
comună și cu sistemele de calitate a 
produselor agroalimentare, prin 
promovarea exploatării sustenabile a 
resurselor de pește care să respecte 
cerințele sociale și de sănătate ale 
Uniunii; acest lucru trebuie să se 
realizeze fără a aduce prejudicii asigurării 
unor condiții de concurență echitabile 
pentru toate produsele comercializate în 
Uniune.

Or. es

Amendamentul 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
produsele comercializate în Uniune, prin 
promovarea exploatării sustenabile a 

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
produsele comercializate în Uniune, prin 
promovarea exploatării sustenabile a 
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resurselor de pește. resurselor de pește și a acvaculturii 
sustenabile și gestionate ecosistemic.

Or. en

Amendamentul 2367
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 9 – articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile pentru toate 
produsele comercializate în Uniune, prin 
promovarea exploatării sustenabile a 
resurselor de pește.

(e) a contribui la asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile și a unor cerințe 
egale de sănătate, sociale și de mediu 
pentru toate produsele comercializate în 
Uniune, prin promovarea exploatării 
sustenabile a resurselor de pește.

Or. fr


