
AM\921904RO.doc PE500.589v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru pescuit

2011/0195(COD)

10.12.2012

AMENDAMENTELE DE COMPROMIS
1 - 104

Proiect de raport
Ulrike Rodust-
(PE483.528v01-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului

Propunere de regulament
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE500.589v01-00 2/96 AM\921904RO.doc

RO

AM_Com_LegCompr



AM\921904RO.doc 3/96 PE500.589v01-00

RO

Amendamentul 1
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 
583, 587, 588, 590, 592, 594 și 595

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniu de aplicare Domeniu de aplicare
(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului cuprinde:

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului cuprinde:

(a) conservarea, gestionarea și exploatarea
resurselor biologice marine; și

(a) conservarea resurselor biologice 
marine, exploatarea durabilă și gestionarea
pescuitului care vizează astfel de resurse;

(b) resursele biologice de apă dulce, 
acvacultura și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 
domeniul pescuitului.

(b) conservarea resurselor biologice de 
apă dulce, acvacultura și prelucrarea și 
comercializarea produselor obținute din 
pescuit și din acvacultură, în cadrul 
măsurilor referitoare la piețe și al măsurilor 
financiare care sprijină politica comună în 
domeniul pescuitului, al măsurilor 
structurale și al gestionării capacității 
flotelor;
(ba) viabilitatea socială și economică a 
activităților de pescuit, dezvoltarea 
comunităților costiere și promovarea 
ocupării forței de muncă în comunitățile 
costiere, problemele specifice ale 
pescuitului la scară mică și artizanal și 
ale acvaculturii.

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului cuprinde activitățile menționate 
la alineatul (1) în cazul în care acestea sunt 
desfășurate:

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului cuprinde activitățile menționate 
la alineatul (1) în cazul în care acestea sunt 
desfășurate:

(a) pe teritoriul statelor membre; sau (a) pe teritoriul statelor membre; sau
(b) în apele Uniunii, inclusiv de navele de 
pescuit care arborează pavilionul unor țări 
terțe și sunt înregistrate în țări terțe; sau

(b) în apele Uniunii, inclusiv de navele de 
pescuit care arborează pavilionul unor țări 
terțe și sunt înregistrate în țări terțe; sau

(c) de navele de pescuit ale Uniunii în afara (c) de navele de pescuit ale Uniunii în afara 
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apelor UE; sau apelor UE; sau
(d) de către resortisanți ai statelor membre, 
fără a aduce atingere responsabilității 
primare a statului de pavilion.

(d) de către resortisanți ai statelor membre, 
fără a aduce atingere responsabilității 
primare a statului de pavilion.

Or. en

Amendamentul 2
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671 și 699

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective generale Obiective generale

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
asigură condiții de mediu, economice și 
sociale sustenabile pe termen lung și 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente.

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului garantează că activitățile de 
pescuit și de acvacultură sunt sustenabile
din punct de vedere ecologic pe termen 
lung și sunt gestionate într-un mod 
coerent cu obiectivul de a realiza 
beneficiile economice, sociale și de 
ocupare a forței de muncă și de a 
contribui la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente și a oportunităților de pescuit 
de agrement, precum și de a permite 
industrii de prelucrare și activități 
desfășurate pe uscat care sunt legate 
direct de activitatea de pescuit, luând 
totodată în considerare atât interesele 
consumatorilor, cât și ale producătorilor.

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
urmărește să garanteze, până în 2015, că
exploatarea resurselor biologice marine 
vii duce la refacerea și menținerea 
populațiilor de specii recoltate deasupra 
nivelurilor care permit obținerea producției 

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului aplică abordarea precaută a 
gestionării pescăriilor și garantează că, 
până în 2015, ratele mortalității prin 
pescuit vor fi stabilite la niveluri care să 
permită refacerea stocurilor de pește, 
până în 2020 cel târziu, deasupra 
nivelurilor care permit obținerea producției 
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maxime durabile. maxime durabile, și că toate stocurile 
refăcute vor fi menținute la aceste niveluri.

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, pentru a garanta că impacturile 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin sunt limitate. 

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului pune în aplicare abordarea 
ecosistemică a gestionării pescăriilor și a 
acvaculturii, pentru a garanta că pescuitul 
și acvacultura contribuie la obiectivul 
minimizării impactului activităților 
umane asupra ecosistemului marin și nu 
contribuie la degradarea mediului marin 
și că sunt adaptate în mod eficient în 
funcție de fiecare zonă de pescuit și 
regiune în parte.

(4) Politica comună de pescuit trebuie să 
integreze cerințele legislației Uniunii 
privind mediul.

(4) Politica comună în domeniul 
pescuitului este coerentă cu legislația
Uniunii privind mediul, precum și cu alte 
politici ale Uniunii.
(4a) Politica comună în domeniul 
pescuitului asigură adaptarea capacității 
de pescuit a flotelor la niveluri de 
exploatare conforme cu dispozițiile de la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 3
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 
686, 689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 
728, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 
773 și 775

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective specifice Obiective specifice
Pentru îndeplinirea obiectivelor generale 
prevăzute la articolul 2, politica comună în 
domeniul pescuitului trebuie, în mod 
concret:

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale 
prevăzute la articolul 2, politica comună în 
domeniul pescuitului, în special:

(a) să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și să garanteze 

(a) previne, limitează și, în măsura 
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treptat debarcarea tuturor capturilor din 
astfel de stocuri;

posibilului, elimină capturile nedorite;

(aa) garantează că toate capturile din 
stocuri comerciale și din stocuri 
reglementate sunt debarcate, ținând 
seama de cele mai bune avize științifice și 
evitând crearea de noi piețe sau 
extinderea celor existente;

(b) să ofere condiții pentru activități de 
pescuit eficiente în cadrul unui sector al 
pescuitului viabil și competitiv din punct 
de vedere economic;

(b) oferă condiții pentru activități de 
pescuit eficiente și durabile din punct de 
vedere ecologic în Uniune, pentru a reface 
un sector al pescuitului viabil și competitiv 
din punct de vedere economic, asigurând 
condiții echitabile pe piața europeană;

(c) să promoveze dezvoltarea activităților 
de acvacultură din Uniune, pentru a 
contribui la securitatea alimentară și la 
ocuparea forței de muncă în zonele costiere 
și rurale;

(c) promovează dezvoltarea activităților de 
acvacultură, a sectoarelor conexe 
acestora, garantând durabilitatea 
ecologică a acestora, pentru a contribui la 
securitatea alimentară și la ocuparea forței 
de muncă în zonele costiere și rurale;

(d) să contribuie la un nivel de trai 
echitabil pentru cei ce depind de activitățile 
de pescuit;

(d) promovează o distribuție echitabilă a 
resurselor marine, astfel încât să 
contribuie la un nivel de trai echitabil 
pentru comunitățile costiere ce depind de 
activitățile de pescuit;

(e) să țină cont de interesele 
consumatorilor;

(e) ține cont de interesele consumatorilor;

(f) să garanteze colectarea și gestionarea 
datelor în mod sistematic și armonizat.

(f) garantează colectarea în mod 
sistematic, armonizat, regulat și fiabil, 
precum și gestionarea transparentă a 
datelor și abordează problemele generate 
de gestionarea cu date insuficiente a 
stocurilor;
(fa) promovează supraviețuirea 
activităților de pescuit la scară mică și de 
coastă.

Or. en

Amendamentul 4
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
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798 și 799

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stabilirea măsurilor în conformitate cu 
cele mai bune avize științifice disponibile;

(b) stabilirea măsurilor în conformitate cu 
cele mai bune avize științifice disponibile;

Or. en

Amendamentul 5
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 40, 801, 803, 804, 805, 806, 
807, 810, 823, 824 și 829

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o amplă implicare a părților interesate 
în toate etapele, de la conceperea măsurilor 
și până la punerea lor în aplicare;

(d) o implicare corespunzătoare a părților 
interesate, în special a consiliilor 
consultative și a partenerilor sociali, în 
toate etapele, de la conceperea măsurilor 
până la punerea lor în aplicare, luând astfel 
în considerare particularitățile regionale 
prin intermediul unei abordări 
regionalizate;

Or. en

Amendamentul 6
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 816, 817, 818, 819, 820 și 821

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) coerența cu politica maritimă integrată (f) coerența cu politica maritimă integrată 
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și cu alte politici ale Uniunii. și cu alte politici ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 45, 840, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 și 855

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „producție maximă durabilă” se 
înțelege captura maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește pe o perioadă 
nedeterminată; 

– prin „producție maximă durabilă” se 
înțelege cea mai mare producție 
echilibrată teoretică care poate fi extrasă 
în mod continuu (în medie) dintr-un stoc 
în condițiile de mediu existente (în medie), 
fără a afecta în mod semnificativ procesul 
de reproducție;

Or. en

Amendamentul 8
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 46, 857, 858, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865 și 866

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „abordare precaută a gestionării 
pescăriilor” se înțelege o abordare conform 
căreia absența unor informații științifice 
adecvate nu trebuie să justifice decizia de a 
amâna sau a nu lua măsuri de gestionare 
pentru conservarea speciilor vizate, a 
speciilor asociate sau dependente, precum 
și a speciilor care nu sunt vizate și a 

– prin „abordare precaută a gestionării 
pescuitului”, astfel cum este menționată la 
articolul 6 din Acordul ONU privind 
stocurile de pește, se înțelege o abordare 
conform căreia absența unor informații 
științifice adecvate nu ar trebui să justifice 
decizia de a amâna sau a nu lua măsuri de 
gestionare pentru conservarea speciilor 
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mediului acestora; vizate, a speciilor asociate sau dependente, 
precum și a speciilor care nu sunt vizate și 
a mediului acestora;

Or. en

Amendamentul 9
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 888, 989, 991 și 1008

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 11 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „capturi nedorite” se înțelege 
capturi de specii sub dimensiunea minimă 
de referință pentru conservare sau 
dimensiunea minimă de debarcare, sau de 
specii interzise sau protejate, ori de specii 
necomercializabile sau indivizi din specii 
comercializabile care nu respectă 
cerințele specificate în dispozițiile 
legislației UE privind pescuitul care 
stabilește măsuri tehnice, de monitorizare 
și de conservare;

Or. en

Amendamentul 10
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 891 și 889

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „nivel de referință pentru 
conservare” se înțelege valorile 
parametrilor populației unui stoc de pește 
(precum biomasa sau rata de mortalitate 
prin pescuit) utilizate în gestionarea 
pescăriilor, de exemplu cu privire la un 
nivel acceptabil de risc biologic sau un 

– prin „nivel de referință pentru 
conservare” se înțelege valorile 
parametrilor populației unui stoc de pește 
[precum biomasa (B), biomasa stocului de 
reproducere (SSB) sau rata de mortalitate 
prin pescuit (F)] utilizate în gestionarea 
pescăriilor, pentru a formula o definiție, 
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nivel dorit de producție; de exemplu, cu privire la un nivel 
acceptabil de risc biologic sau un nivel 
dorit de producție;

Or. en

Amendamentul 11
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 49, 890, 894, 896 și 897

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 12 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „nivel-limită de referință” se 
înțelege valorile parametrilor populației
unui stoc de pește (precum biomasa sau 
rata de mortalitate prin pescuit) utilizate 
în gestionarea pescuitului pentru a indica 
pragul peste care sau sub care 
gestionarea pescuitului este compatibilă, 
de exemplu, cu un nivel acceptabil de risc 
biologic sau un nivel dorit de producție;

Or. en

Amendamentul 12
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 51 și 913

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 14 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „habitate piscicole esențiale” se 
înțelege habitatele marine fragile care 
trebuie protejate datorită rolului lor 
esențial în satisfacerea nevoilor ecologice 
și biologice ale speciilor de pește, inclusiv 
zonele de depunere a icrelor, de creștere și 
de hrănire;
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Or. en

Amendamentul 13
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 50, 910, 912 și 915

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 14 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „zonă de pescuit protejată” se 
înțelege o zonă maritimă definită 
geografic în care toate sau anumite 
activități de pescuit sunt interzise sau 
restricționate temporar sau permanent, 
pentru a îmbunătăți exploatarea și 
conservarea resurselor acvatice vii sau 
protejarea ecosistemelor marine;

Or. en

Amendamentul 14
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 53, 917, 918 și 920

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „posibilitate de pescuit” se înțelege 
un drept legal de a pescui, cuantificat, 
exprimat în capturi și/sau efort de pescuit, 
și condițiile legate din punct de vedere 
funcțional de acest drept care sunt 
necesare în vederea cuantificării sale la 
un anumit nivel;

– prin „posibilitate de pescuit” se înțelege 
un drept legal de a pescui pești dintr-un 
anumit stoc, cuantificat, exprimat în 
capturi maxime sau efort de pescuit maxim 
pentru o zonă de gestionare dată;

Or. en



PE500.589v01-00 12/96 AM\921904RO.doc

RO

Amendamentul 15
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 57, 937, 939, 941, 943 și 944

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „capacitate de pescuit” se înțelege 
tonajul unei nave exprimat în GT (tonaj 
brut) și puterea acestuia exprimată în kW 
(kilowați), astfel cum sunt definite în 
articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/86 al Consiliului;

– prin „capacitate de pescuit” se înțelege 
capacitatea unei nave de a captura pește, 
măsurată din perspectiva caracteristicilor 
navei, care includ tonajul unei nave 
exprimat în GT (tonaj brut), puterea 
acestuia exprimată în kW (kilowați), astfel 
cum sunt definite în articolele 4 și 5 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al 
Consiliului, precum și natura și 
dimensiunea uneltelor de pescuit și orice 
alt parametru care îi afectează capacitatea 
de a captura pește;

Or. en

Amendamentul 16
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 962, 963, 964, 965 și 966

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „utilizator final al datelor științifice” 
se înțelege un organism care are un interes
de cercetare sau de gestiune în analiza 
științifică a datelor din sectorul pescuitului;

– prin „utilizator final al datelor științifice” 
se înțelege un organism de cercetare sau un 
organism de gestiune interesat de analiza 
științifică a datelor din sectorul pescuitului;

Or. en

Amendamentul 17
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
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Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește toate amendamentele conexe

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme generale privind accesul la ape Norme generale privind accesul la ape
(3) De la 1 ianuarie 2013 la 
31 decembrie 2022, în apele de până la 
100 de mile marine de la liniile de bază ale 
Insulelor Azore, Madeira și Canare, statele 
membre în cauză pot restricționa pescuitul 
la navele înregistrate în porturile insulelor 
respective. Aceste restricții nu se aplică 
navelor Uniunii care pescuiesc în apele 
respective în mod tradițional, cu condiția 
ca aceste nave să nu depășească efortul de 
pescuit exercitat în mod tradițional. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

(3) De la 1 ianuarie 2013 la 
31 decembrie 2022, în apele de până la 
100 de mile marine de la liniile de bază ale 
Insulelor Azore, Madeira și Canare, statele 
membre în cauză pot restricționa pescuitul 
la navele înregistrate în porturile insulelor 
respective. Aceste restricții nu se aplică 
navelor Uniunii care pescuiesc în apele 
respective în mod tradițional, cu condiția 
ca aceste nave să nu depășească efortul de 
pescuit exercitat în mod tradițional. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

Or. en

Amendamentul 18
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 62, 1038 și 1039

Propunere de regulament
Partea III – titlu și titlul I

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA III PARTEA III

MĂSURI PENTRU CONSERVAREA 
RESURSELOR BIOLOGICE MARINE

MĂSURI PENTRU CONSERVAREA ȘI 
EXPLOATAREA DURABILĂ A

RESURSELOR BIOLOGICE MARINE
TITLUL I TITLUL I

TIPURI DE MĂSURI TIPURI DE MĂSURI

Or. en
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Amendamentul 19
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112 și 1154

Propunere de regulament
Articolul -7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -7a
Dispoziții generale privind măsurile de 

conservare
(1) În scopul de a realiza obiectivele 
generale ale politicii comune în domeniul 
pescuitului stabilite la articolul 2, 
Uniunea adoptă măsuri pentru 
conservarea și exploatarea durabilă a 
resurselor biologice marine, astfel cum 
sunt ele descrise la articolele 7 și 8. 
Acestea sunt adoptate, mai exact, sub 
forma unor planuri multianuale în 
conformitate cu articolele 9, 10 și 11 din 
prezentul regulament.
(2) Aceste măsuri respectă obiectivele 
enunțate la articolele 2 și 3 din prezentul 
regulament și sunt adoptate ținând seama 
de cele mai bune avize științifice 
disponibile și de avizele primite din partea 
consiliilor consultative în cauză.
(3) Statelor membre li se conferă 
competența de a adopta măsuri de 
conservare în conformitate cu 
articolele 17-24 și cu alte dispoziții 
relevante ale prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 20
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
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Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 
1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100 și 1101

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipuri de măsuri de conservare Tipuri de măsuri de conservare

Măsurile pentru conservarea resurselor 
biologice marine pot include următoarele: 

Măsurile pentru conservarea și exploatarea 
durabilă a resurselor biologice marine pot 
include următoarele:

(a) adoptarea unor planuri multianuale în 
temeiul articolelor 9 – 11; 

(a) adoptarea unor planuri multianuale în 
temeiul articolelor 9-11;

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor;

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
și conservarea durabile ale stocurilor, 
precum și pentru protecția mediului 
marin de impactul activităților de pescuit;

(c) adoptarea de măsuri în scopul adaptării 
numărul de nave de pescuit și/sau a 
tipurilor de nave de pescuit la posibilitățile 
de pescuit disponibile; 

(c) adoptarea de măsuri în scopul adaptării 
numărului de nave de pescuit și/sau a 
tipurilor de nave de pescuit la posibilitățile 
de pescuit disponibile;

(d) stabilirea de stimulente, inclusiv a celor
de natură economică, destinate promovării 
unui pescuit mai selectiv sau cu impact 
redus;

(d) stabilirea de stimulente destinate 
promovării unui pescuit mai selectiv și a 
unor metode care au un impact redus
asupra ecosistemului marin și a 
resurselor halieutice, inclusiv un acces 
preferențial la posibilități de pescuit 
naționale rezervate în conformitate cu 
articolul 29, precum și stimulente de 
natură economică;

(e) stabilirea posibilităților de pescuit; (e) adoptarea de măsuri privind stabilirea 
și alocarea posibilităților de pescuit, astfel 
cum sunt definite acestea la articolul 1;

(f) adoptarea măsurilor tehnice menționate 
la articolul 14;

(f) adoptarea măsurilor tehnice menționate 
la articolele 8 și 14;

(g) adoptarea unor măsuri privind obligația 
de a debarca integral capturile;

(g) adoptarea unor măsuri pentru 
realizarea obiectivelor enunțate la 
articolul 15 din prezentul regulament;

(h) desfășurarea de proiecte-pilot privind 
tipuri alternative de tehnici de gestionare a 
pescuitului.

(h) desfășurarea de proiecte-pilot privind 
tipuri alternative de tehnici și echipamente
de gestionare a pescuitului care cresc 
selectivitatea sau limitează impactul 



PE500.589v01-00 16/96 AM\921904RO.doc

RO

activităților de pescuit asupra mediului 
marin;
(ha) adoptarea de măsuri care să ajute 
statele membre să îndeplinească cerințele 
legislației de mediu;
(hb) stabilirea zonelor de refacere a 
stocurilor de pește;
(hc) adoptarea altor măsuri care să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 
la articolele 2 și 3.

Or. en

Amendamentul 21
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 
1108 și 1795

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Instituirea zonelor de refacere a stocurilor 

de pește
(1) Pentru a asigura conservarea 
resurselor acvatice vii și a ecosistemelor 
marine, ca parte a abordării precaute, 
statele membre instituie o rețea coerentă 
de zone de refacere a stocurilor de pește 
în cadrul cărora este interzisă orice 
activitate de pescuit și care include, în 
special, zone importante pentru 
reproducerea peștilor.
(2) Statele membre identifică și 
desemnează zonele necesare pentru 
instituirea unei rețele coerente de zone de 
refacere a stocurilor de pește.
(3) Aceste zone vor fi instituite prin 
măsuri tehnice și însumează cel puțin 
10 % din apele teritoriale ale fiecărui stat 
membru.
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(4) Poziția zonelor de refacere a stocurilor 
de pește nu se modifică pe parcursul 
primilor cinci ani de la instituirea lor. În 
cazul în care este necesară o modificare, 
aceasta se realizează numai după 
instituirea uneia sau a mai multor alte 
zone de aceeași dimensiune.
(5) Instituirea acestei rețele ia în 
considerare și include toate zonele 
existente în care activitățile de pescuit 
sunt deja interzise. Statele membre 
procedează la identificarea acestor zone 
împreună cu comunitatea științifică și cu 
reprezentanți ai organizației de 
producători și ai pescarilor implicați și în 
cooperare cu consiliile consultative, 
stabilind un calendar privind 
implementarea acestora, care trebuie 
finalizat până în 2020.
(6) Măsurile și deciziile menționate la 
alineatele (2), (3) și (4) de mai sus sunt 
notificate Comisiei, însoțite de motivele 
științifice, tehnice, sociale și juridice ale 
acestora, și sunt puse la dispoziția 
publicului.
(7) Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză decid dacă zonele de 
refacere a stocurilor de pește desemnate 
în temeiul alineatelor (1)-(4) sunt 
înconjurate de o zonă sau de zone în care 
activitățile de pescuit sunt restricționate și 
hotărăsc, după notificarea Comisiei, cu 
privire la uneltele de pescuit care pot fi 
folosite în aceste zone, precum și la 
măsurile de gestionare adecvate și la 
normele tehnice care urmează a fi 
aplicate în respectivele zone, care nu pot 
fi mai puțin stricte decât cele prevăzute în 
legislația Uniunii. Aceste informații sunt 
puse la dispoziția publicului.
(8) Dacă o navă de pescuit tranzitează o 
zonă de refacere a stocurilor de pește, 
aceasta se asigură că toate uneltele 
utilizate pentru pescuit pe care le are la 
bord sunt fixate și arimate pe parcursul 
tranzitării.
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(9) Uniunea ia, de asemenea, măsuri în 
vederea reducerii potențialelor consecințe 
sociale și economice negative ale 
instituirii zonelor de refacere a stocurilor 
de pește.

Or. en

Amendamentul 22
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149 și 1150

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipuri de măsuri tehnice Tipuri de măsuri tehnice

Măsurile tehnice pot include următoarele: Măsurile tehnice pot include următoarele:
(a) dimensiunile ochiului de plasă și 
norme în ceea ce privește utilizarea 
uneltelor de pescuit;

(a) definirea caracteristicilor uneltelor de 
pescuit și norme în ceea ce privește 
utilizarea acestora;

(b) restricții privind construcția uneltelor 
de pescuit, inclusiv

(b) specificații privind construcția uneltelor 
de pescuit, inclusiv:

i) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru îmbunătățirea selectivității sau 
pentru reducerea impactului asupra zonei 
bentonice; 

i) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru îmbunătățirea selectivității sau 
pentru reducerea la minimum a impactului 
asupra ecosistemului;

ii) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru reducerea capturilor accidentale de 
specii aflate în pericol, amenințate și 
protejate;

ii) modificări sau dispozitive suplimentare 
pentru reducerea capturilor accidentale de 
specii aflate în pericol, amenințate și 
protejate, precum și a altor capturi 
nedorite;

(c) interdicții de utilizare a anumitor unelte 
de pescuit în anumite zone sau 
anotimpuri;

(c) interdicții de utilizare a anumitor unelte 
de pescuit sau a altor echipamente 
tehnice;

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 
și/sau perioade; 

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone sau
perioade;

(e) cerințe aplicabile navelor de pescuit (e) cerințe aplicabile navelor de pescuit 
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pentru ca acestea să își înceteze 
operațiunile într-o anumită zonă pentru o 
anumită perioadă minimă pentru a proteja 
o agregare temporară a unei resurse 
marine vulnerabile;

pentru ca acestea să își înceteze 
operațiunile într-o anumită zonă pentru o 
anumită perioadă minimă pentru a proteja 
habitatele piscicole esențiale, agregările 
temporare ale unei resurse marine 
vulnerabile, speciile amenințate și în curs 
de reproducere sau puietul;

(f) măsuri specifice de reducere a 
impactului activităților de pescuit asupra 
ecosistemelor marine și a speciilor ce nu 
sunt țintă; 

(f) măsuri specifice de reducere la 
minimum a impactului negativ al
activităților de pescuit asupra 
biodiversității marine și a ecosistemelor 
marine, inclusiv măsuri de evitare, 
reducere și eliminare pe cât posibil a 
capturilor nedorite;

(g) alte măsuri tehnice care vizează 
protejarea biodiversității marine.

Or. en

Amendamentul 23
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 
1187, 1208, 1219 și 1221

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile multianuale; Planurile multianuale;
(1) În mod prioritar, trebuie elaborate 
planuri multianuale care să prevadă măsuri 
de conservare pentru menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă.

(1) Parlamentul European și Consiliul 
instituie, prin procedura legislativă 
ordinară, cu caracter prioritar și nu mai 
târziu de...*, planuri multianuale care dau 
curs unor avize științifice din partea 
CSTEP și ICES și care includ măsuri de 
conservare pentru menținerea sau refacerea 
stocurilor de pește peste nivelurile care pot 
să asigure producția maximă durabilă, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2).
Planurile multianuale permit, de 
asemenea, realizarea altor obiective în 
conformitate cu articolele 2 și 3 din 
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prezentul regulament.
___________________

* JO: a se introduce data: patru ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Planurile multianuale trebuie să 
prevadă:

(2) Planurile multianuale prevăd:

(a) baza de stabilire a posibilităților de 
pescuit pentru stocurile de pește în cauză, 
pornind de la niveluri de referință pentru 
conservare predefinite; și

(a) baza de stabilire a posibilităților pentru 
stocurile de pește în cauză, pornind de la 
niveluri de referință pentru conservare 
predefinite și/sau niveluri-limită de 
referință predefinite care sunt compatibile 
cu obiectivele stabilite la articolul 2 și 
respectă avizele științifice;

(b) măsuri prin care să se prevină în mod 
eficace depășirea nivelurilor de referință 
pentru conservare. 

(b) măsuri prin care să se prevină în mod 
eficace depășirea nivelurilor-limită de 
referință și care să vizeze atingerea 
nivelurilor de referință pentru conservare.

(3) Atunci când este posibil, planurile 
multianuale trebuie să se refere fie la 
activitățile de pescuit în care se 
exploatează câte un singur stoc de pește, 
fie la activitățile de pescuit în care se 
exploatează un amestec de stocuri, ținând 
cont de interacțiunile dintre stocuri și
pescării.

(3) Atunci când este posibil, planurile 
multianuale se referă fie la activitățile de 
pescuit în care se exploatează câte un 
singur stoc de pește, fie la activitățile de 
pescuit în care se exploatează un amestec 
de stocuri, ținând cont de interacțiunile 
dintre stocuri, pescării și ecosistemul 
marin.

(4) Planurile multianuale trebuie să se 
bazeze pe abordarea precaută a gestionării 
pescăriilor și să țină cont de limitările 
datelor disponibile și ale metodelor de 
evaluare, precum și de toate sursele 
cuantificate de incertitudine într-un mod 
valabil din punct de vedere științific. 

(4) Planurile multianuale se bazează pe 
abordarea precaută a gestionării pescăriilor 
și țin cont de limitările datelor disponibile 
și ale metodelor de evaluare, inclusiv de 
evaluările stocurilor care prezintă date 
insuficiente, precum și de toate sursele 
cuantificate de incertitudine într-un mod 
valabil din punct de vedere științific.

Or. en

Amendamentul 24
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 
1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 
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1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274 
și 1279

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele planurilor multianuale Obiectivele planurilor multianuale
(1) Planurile multianuale trebuie să 
prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 
pescuit, astfel încât să se ajungă la o rată 
a mortalității prin pescuit care să refacă și 
să mențină toate stocurile peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă cel târziu în 2015. 

(1) Planurile multianuale prevăd adaptarea
ratelor mortalității prin pescuit, astfel 
încât, până în 2015, ratele mortalității prin 
pescuit să fie stabilite la niveluri care să 
permită refacerea stocurilor de pește, 
până în 2020 cel târziu, peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă, și menținerea tuturor stocurilor 
refăcute la aceste niveluri.

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit care să refacă și să mențină 
stocurile peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă, 
planurile multianuale trebuie să prevadă
măsuri de precauție care să asigure un 
nivel comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

(2) În cazurile în care nu este posibilă 
determinarea unei rate a mortalității prin 
pescuit, astfel cum este stabilită la 
alineatul (1), planurile multianuale aplică
abordarea precaută a gestionării 
pescuitului și stabilesc standarde și 
măsuri echivalente care să asigure un nivel 
cel puțin comparabil de conservare a 
stocurilor respective.

(2a) Fără a aduce atingere prevederilor 
alineatelor (1) și (2), măsurile care 
urmează să fie incluse în planurile 
multianuale și calendarul punerii lor în 
aplicare sunt proporționale cu obiectivele, 
țintele și cu termenele preconizate și țin 
cont de impactul lor economic și social. 
Ele sunt implementate treptat, exceptând 
situațiile urgente.

Or. en

Amendamentul 25
în numele Grupului S&D, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), dar 
fără a aduce atingere respectării 
principiului precauției, planurile 
multianuale pot conține o clauză care 
prevede că, în cazul în care ratele 
mortalității prin pescuit calculate pe baza 
articolului 9 alineatul(2) și a 
articolului 10 alineatul (1) impun 
necesitatea unei reduceri anuale cu peste 
25 % a capturilor totale admisibile, 
reducerile anuale ale capturilor totale 
admisibile pot fi limitate la 25 %. Această 
derogare nu aduce atingere dispozițiilor 
suplimentare cu privire la țintele 
cuantificabile exprimate în rate de 
fluctuație anuale maxime ale capturilor 
totale admisibile, astfel cum sunt descrise 
acestea la articolul 11 litera (c) 
punctul (iii).

Or. en

Amendamentul 26
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Planurile multianuale pot conține 
dispoziții care să abordeze caracteristicile 
specifice ale pescăriilor mixte în ceea ce 
privește menținerea și refacerea stocurilor 
peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă, în cazul în 
care avizele științifice arată că nu se poate 
realiza o creștere a selectivității pentru a 
evita așa-numitele specii „invazive” 
(„choke species”).

Or. en
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Amendamentul 27
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
91, 99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 
1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321 și 1371

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul planurilor multianuale Conținutul planurilor multianuale

Un plan multianual trebuie să includă: (1) Un plan multianual include:
(a) domeniul de aplicare, mai exact 
stocurile, pescăria și ecosistemul marin
cărora li se aplică planul multianual;

(a) domeniul de aplicare, mai exact zona 
geografică, stocurile, pescăriile și 
ecosistemele marine cărora li se aplică 
planul multianual;

(b) obiective compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3;

(b) obiective care sunt compatibile cu 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3 și 
cu dispozițiile relevante de la articolele 6a, 
9 și 10 din prezentul regulament;
(ba) o evaluare a capacității flotei și, 
atunci când capacitatea de pescuit nu se 
află într-un echilibru real cu posibilitățile 
de pescuit disponibile, un plan de 
reducere a capacității, care să includă un 
calendar și măsurile specifice care trebuie 
luate de fiecare stat membru în cauză, 
care vor duce la alinierea capacității de 
pescuit respective la posibilitățile de 
pescuit disponibile, în baza unui calendar 
obligatoriu. Această evaluare ar trebui să 
includă o analiză a dimensiunii 
socioeconomice a flotei care face obiectul 
anchetei, fără a aduce atingere 
obligațiilor prevăzute la articolul 34;
(bb) o evaluare a impactului nedorit al 
pescuitului asupra ecosistemului și a 
mediului marin, în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu acordurile 
internaționale, precum și o evaluare a 
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impactului socioeconomic al măsurilor 
adoptate în cadrul planului multianual;

(c) obiective și ținte cuantificabile 
exprimate în termeni de:

(c) obiective și ținte cuantificabile 
exprimate în termeni de:

(i) rata de mortalitate prin pescuit și/sau (i) rata de mortalitate prin pescuit și/sau
(ii) biomasa stocului de reproducere și (ii) biomasa stocului de reproducere și

(iia) procent maxim al capturilor nedorite 
și neautorizate
(iib) modificări anuale maxime în ceea ce 
privește oportunitățile de pescuit
(iic) descriptori ai stării ecologice bune 
referitori la zonele de pescuit, astfel cum 
se prevede în Directiva 2008/56/CE și în 
Decizia 2010/477/UE.

(iii) stabilitatea capturilor;
(d) calendare precise pentru atingerea 
țintelor cuantificabile;

(d) calendare precise pentru atingerea 
tuturor țintelor cuantificabile;

(e) măsuri tehnice, inclusiv măsuri privind 
eliminarea capturilor nedorite;

(e) măsuri tehnice și de conservare care 
trebuie întreprinse în vederea realizării 
țintelor stabilite la articolul 15 din 
prezentul regulament și măsuri destinate 
să evite și, pe cât posibil, să elimine 
capturile nedorite;

(f) indicatori cuantificabili pentru 
monitorizarea și evaluarea periodică a 
progreselor legate de îndeplinirea 
obiectivelor planului multianual; 

(f) indicatori cuantificabili pentru 
monitorizarea și evaluarea periodică a 
progreselor legate de atingerea obiectivelor 
planului multianual și a impactului său 
socioeconomic;

(g) măsuri și obiective specifice referitoare 
la partea de apă dulce a ciclului de viață al 
speciilor anadrome și catadrome; 

(g) măsuri și obiective specifice referitoare 
la partea de apă dulce a ciclului de viață al 
speciilor anadrome și catadrome, după caz;

(h) reducerea la minimum a impacturilor 
pescuitului asupra ecosistemului; 

(h) măsuri de reducere a impacturilor 
pescuitului asupra ecosistemului;

(i) măsuri de salvgardare și criterii de 
activare a respectivelor măsuri de 
salvgardare;

(i) măsuri de salvgardare și criterii de 
activare a respectivelor măsuri de 
salvgardare;

(ia) măsuri pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor planului multianual.

(j) orice alte măsuri adecvate pentru 
îndeplinirea obiectivelor din planurile 
multianuale. 

(j) orice alte măsuri adecvate și 
proporționale pentru îndeplinirea 
obiectivelor din planurile multianuale.
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(1a) Planurile multianuale prevăd o 
revizuire periodică a acestora pentru a 
evalua progresele realizate în direcția 
atingerii obiectivelor lor, în special pentru 
a lua în calcul noi elemente, cum ar fi 
modificările apărute în ceea ce privește 
avizele științifice, și pentru a permite orice 
ajustării intermediare necesare.

Or. en

Amendamentul 28
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 93, 1381, 1383, 1384 și 1385

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectarea obligațiilor care decurg din 
legislația de mediu a Uniunii

Respectarea obligațiilor care decurg din 
legislația de mediu a Uniunii în ceea ce 

privește zonele protejate
(1) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE, al articolului 4 din 
Directiva 2009/147/CE și al articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit ale statelor membre 
trebuie să se desfășoare în așa fel încât să 
se atenueze impactul activităților de 
pescuit în respectivele arii speciale de 
conservare.

(1) PCP și toate măsurile ulterioare 
adoptate de statele membre privind ariile 
speciale de conservare respectă pe deplin 
Directiva 92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE 
și Directiva 2008/56/CE. În ariile 
menționate la articolul 6 din 
Directiva 92/43/CEE, la articolul 4 din 
Directiva 2009/147/CE și la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit sunt reglementate de 
statul membru care a desemnat aria 
într-un mod care este pe deplin compatibil 
cu obiectivele directivelor menționate mai 
sus, după consultarea Comisiei, a 
consiliilor consultative și a altor părți 
interesate relevante.

Or. en
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Amendamentul 29
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 și 1425

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile Comisiei în caz de amenințare 
gravă la adresa resurselor biologice marine

Măsurile Comisiei în caz de amenințare 
gravă la adresa resurselor biologice marine

(1) Pe baza unor dovezi privind o 
amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o acțiune 
imediată, Comisia, la cererea motivată a 
unui stat membru sau din proprie 
inițiativă, poate decide aplicarea unor 
măsuri temporare pentru atenuarea 
riscului.

(1) În cazul în care există dovezi, pe baza 
unor date științifice fiabile, privind o 
amenințare gravă la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin care necesită o acțiune 
imediată, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 55, pentru atenuarea riscului.

Actele delegate respective se adoptă 
numai atunci când este necesar din 
motive imperioase de urgență și se aplică 
procedura prevăzută la articolul 55a.

(2) Statul membru trebuie să comunice 
cererea motivată menționată la 
alineatul (1) simultan Comisiei, celorlalte 
state membre și consiliilor consultative în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 30
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 
1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457 și 1459
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Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cadre de măsuri tehnice Cadre de măsuri tehnice
Trebuie instituite cadre de măsuri tehnice 
care să asigure protecția resurselor 
biologice marine și reducerea impactului 
activităților de pescuit asupra stocurilor de 
pește și asupra ecosistemelor marine.
Cadrele de măsuri tehnice trebuie:

Se instituie cadre de măsuri tehnice care să 
asigure protecția resurselor biologice 
marine și reducerea impactului activităților 
de pescuit asupra stocurilor de pește și 
asupra altor specii. Cadrele de măsuri 
tehnice:

(a) să contribuie la menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă, prin îmbunătățirea 
selecției în funcție de dimensiuni și, după 
caz, prin selecția în funcție de specie;

(a) contribuie la menținerea sau refacerea 
stocurilor de pește peste nivelurile care pot 
să asigure producția maximă durabilă, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2), 
prin îmbunătățirea selectivității în funcție 
de specie și de dimensiuni;

(b) să ducă la o reducere, în cadrul 
stocurilor de pește, a capturilor de 
exemplare care nu au atins dimensiunile 
minime;

(b) duc la evitarea, la limitarea și, pe cât 
posibil, la eliminarea capturilor de 
exemplare care nu au atins dimensiunile 
minime din stocurile de pește;

(c) să ducă la o reducere a capturilor de 
organisme marine nedorite;

(c) duc la evitarea, la limitarea și, pe cât 
posibil, la eliminarea capturilor nedorite
de organisme marine și de păsări marine;

(d) să atenueze impactul uneltelor de 
pescuit asupra ecosistemului și asupra 
mediului, acordând o atenție specială 
protecției stocurilor și a habitatelor 
sensibile din punct de vedere biologic.

(d) reduc la minimum impactul uneltelor 
de pescuit asupra ecosistemului și asupra 
mediului marin, acordând o atenție 
specială protecției stocurilor și a habitatelor 
sensibile din punct de vedere biologic.

Or. en

Amendamentul 31
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
1579, 1580 și 1586
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Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Evitarea și reducerea la minimum a 

capturilor nedorite
(1) Înaintea introducerii obligației de 
debarcare integrală a capturilor în 
pescăria respectivă, în conformitate cu 
articolul 15, pe baza celor mai bune avize 
științifice și ținând seama de avizele 
consiliilor consultative regionale 
competente, statele membre, realizează, 
dacă este necesar, proiecte-pilot menite să 
exploreze pe deplin toate metodele 
practicabile de evitare, de minimizare și 
de eliminare a capturilor nedorite într-o 
pescărie. Aceste proiecte-pilot sunt 
derulate, după caz, de organizații de 
producători. Rezultatele acestor proiecte-
pilot se reflectă în planul de gestionare pe 
termen lung al fiecărei pescării sub forma 
unor stimulente suplimentare pentru 
utilizarea celor mai selective unelte și 
metode de pescuit disponibile. De 
asemenea, statele membre elaborează un 
atlas al aruncărilor înapoi în mare, în 
care prezintă nivelul aruncărilor în 
fiecare pescărie menționată la articolul 15 
alineatul (1). Atlasul respectiv se bazează 
pe date obiective și reprezentative.
(2) Uniunea oferă sprijin financiar pentru 
conceperea și implementarea proiectelor-
pilot introduse conform alineatului (1), 
precum și pentru utilizarea uneltelor de 
pescuit selective în scopul reducerii 
capturilor nedorite și neautorizate. 
Măsurile de sprijin financiar acordă o 
atenție deosebită pescarilor afectați de 
obligația de a debarca integral capturile și 
care își desfășoară activitatea într-o zonă 
de pescuit mixtă.

Or. en
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Amendamentul 32
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570 
și 1575

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a debarca integral capturile Obligația de a debarca și a înregistra toate
capturile de specii recoltate și reglementate

(1) Toate capturile din următoarele stocuri 
de pește care fac obiectul unor limite de 
captură și care sunt capturate în timpul 
activităților de pescuit în apele Uniunii sau 
de navele de pescuit ale Uniunii aflate în 
afara apelor UE trebuie să fie aduse și 
păstrate la bordul navelor de pescuit, 
înregistrate și debarcate, cu excepția 
cazului în care se utilizează ca momeală 
vie, în conformitate cu următorul calendar:

(1) Toate capturile de specii recoltate și
reglementate care sunt capturate în
următoarele pescării în timpul activităților 
de pescuit în apele Uniunii sau de navele 
de pescuit ale Uniunii aflate în afara apelor 
UE sunt aduse și păstrate la bordul navelor 
de pescuit, înregistrate și debarcate.
Această obligație se aplică pentru 
următoarele pescării, în conformitate cu 
următorul calendar:

(a) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2014:

(a) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2014:

– macrou, hering, stavrid negru, putasu, 
speciile de caproide, hamsie, argentină, 
sardinele, capelin;

– pescării pentru specii pelagice mici, de 
exemplu pescării pentru macrou, hering, 
stavrid negru, putasu, speciile de caproide, 
hamsie, argentină, sardine, șprot;

– ton roșu, pește-spadă, ton alb, ton obez, 
alte istioforide;

– pescării pentru specii pelagice mari, de 
exemplu pescării pentru ton roșu, pește-
spadă, ton alb, ton obez, alte istioforide;

– pescării pentru scopuri industriale, de 
exemplu pescării pentru capelin, specii de 
anghilă și merluciu norvegian;
– somon din Marea Baltică.

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2015: cod, merluciu, limbă-de-
mare;

(b) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2016:
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– următoarele pescării din apele Uniunii 
din Atlanticul de Nord:
Marea Nordului
– pescării pentru cod, eglefin, merlan, cod 
saithe;
– pescării pentru langustină;
– pescării pentru limbă-de-mare comună 
și cambulă de Baltica;
– pescării pentru merluciu;
– pescării pentru creveți nordici;
– alte pescării care urmează să fie 
analizate în continuare;
– pescării din Marea Baltică, altele decât 
cele pentru somon;
Apele nord-vestice
– pescării pentru cod, eglefin, merlan, cod 
saithe;
– pescării pentru langustină;
– pescării pentru limbă-de-mare comună 
și cambulă de Baltica;
– pescării pentru merluciu; 
– alte pescării care urmează să fie 
analizate în continuare;
Apele sud-vestice
– pescării pentru cod, eglefin, merlan, cod 
saithe;
– pescării pentru langustină;
– pescării pentru limbă-de-mare comună 
și cambulă de Baltica;
– pescării pentru merluciu;
– alte pescării care urmează să fie 
analizate în continuare;

(c) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2016: eglefin, merlan, cardină 
albă, pește-pescar, cambulă de Baltica, 
mihalț-de-mare, cod saithe, polac, limbă-
roșie, calcan, calcan-neted, 
mihalț-de-mare albastru, sabie neagră, 
grenadier de piatră, pion portocaliu, 

(c) începând cel târziu de la 
1 ianuarie 2017:
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halibut negru, brosme, sebastă și stocurile 
demersale din Marea Mediterană.

– pescăriile nereglementate de alineatul 1 
litera (a) din apele Uniunii și din apele 
care nu aparțin Uniunii.
(1a) Din momentul introducerii unei 
obligații de a debarca integral capturile în 
legătură cu o activitate de pescuit, toate 
capturile de specii care fac obiectul 
obligației de debarcare a tuturor 
capturilor sunt înregistrate și, după caz, 
scăzute din cota pescarului, a organizației 
de producători sau a grupării de 
gestionare colectivă în cauză, cu excepția 
speciilor care pot fi aruncate înapoi în 
mare în temeiul alineatului 1b (nou).
(1b) Următoarele specii fac obiectul unei 
derogări de la obligația de debarcare 
stabilită la articolul 15 alineatul (1):
– speciile capturate pentru a fi folosite ca 
momeală vie;
– speciile care, potrivit datelor științifice, 
prezintă o rată crescută de supraviețuire 
după capturare, ținând seama de natura 
uneltelor de pescuit, de practicile de 
pescuit și de condițiile din zona de pescuit 
respectivă, specii pentru care a fost 
stabilită o TAC egală cu zero.
(1c) În scopul simplificării și armonizării 
implementării obligației de a debarca 
integral capturile și pentru a evita 
denaturări necorespunzătoare ale zonelor 
de pescuit vizate, precum și pentru a 
diminua cantitatea de capturi nedorite, 
planurile multianuale adoptate în temeiul 
articolului 9 sau al regulamentelor 
specifice ale Uniunii privind aplicarea 
obligației de debarcare, sau al altor acte 
legislative adoptate de Uniune stabilesc, 
după caz:
– o listă a speciilor nevizate cu un nivel 
scăzut de abundență naturală care pot fi 
scăzute din cota de specii vizate a zonei de 
pescuit respective, cu condiția să fie 
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îndeplinite următoarele condiții:
– cota anuală națională pentru specia 
nevizată în cauză a fost utilizată integral;
– capturile acumulate din specia nevizată 
nu depășesc un procent de 3 % din 
captura totală a speciei vizate;
– stocul speciei nevizate se află în limite 
sigure din punct de vedere biologic;
– dispoziții privind scutirile de minimis de 
la obligația de a debarca toate capturile, 
care pot permite pescarilor să arunce 
înapoi în mare până la 5 % din captura 
lor totală anuală, garantând totodată că 
aruncările acumulate din fiecare stoc nu 
depășesc 5 % din captura anuală totală la 
nivelul UE din stocul respectiv. Aceste 
scutiri previn costurile disproporționate 
asociate manipulării capturilor nedorite și 
se acordă numai în cazul în care dovezile 
științifice arată că o creștere a 
selectivității este foarte dificil de realizat.
– norme în materie de stimulentele în 
vederea prevenirii capturării de puiet, 
inclusiv cote mai mari care trebuie deduse 
din cota unui pescar în cazul în care 
capturează puiet.

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
alineatul (1), trebuie stabilite, pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile, 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare. Vânzarea capturilor din aceste 
stocuri de pește sub dimensiunea minimă 
de referință pentru conservare este permisă 
numai pentru prelucrarea în făină de 
pește sau în hrană pentru animale de 
companie.

(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute la 
alineatul (1) și care fac obiectul obligației 
de debarcare integrală a capturilor, sunt 
stabilite, pe baza celor mai bune avize 
științifice exacte și actualizate disponibile 
și, dacă este necesar, pentru protecția 
puietului prin descurajarea pescuitului 
deliberat de puiet, dimensiunile minime de 
referință pentru conservare care reflectă 
vârsta și dimensiunea pentru prima 
reproducere. Capturile din aceste stocuri 
de pește sub dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare este permisă 
pentru alte utilizări decât consumul uman, 
cum ar fi ca făină de pește, ulei de pește, 
hrană pentru animale de companie sau ca 
momeli. De asemenea, statul membru în 
cauză poate permite donarea acestor 
stocuri de pește în scopuri de binefacere 
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sau caritabile.
(3) Trebuie stabilite, în conformitate cu 
articolul 27 din [regulamentul privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], standardele de comercializare 
pentru capturile de pește care depășesc 
posibilitățile de pescuit stabilite.

(3) În cazul stocurilor care fac obiectul 
obligației de debarcare, statele membre 
pot recurge la o rată de flexibilitate 
anuală de până la 5 % din debarcările 
permise ale acestora, fără a aduce 
atingere unor rate de flexibilitate mai 
ridicate prevăzute în legislația specifică.
Pot fi stabilite, în conformitate cu 
articolul 39 din [regulamentul privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură], standardele de comercializare 
și normele de comercializare pentru 
capturile de pește care depășesc 
posibilitățile de pescuit stabilite.

(4) Statele membre trebuie să se asigure că 
navele de pescuit ale Uniunii care le 
arborează pavilionul sunt echipate pentru a 
asigura documentarea completă a tuturor 
activităților de pescuit și de prelucrare, în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de a debarca integral capturile.

(4) Statele membre se asigură că navele de 
pescuit ale Uniunii care le arborează 
pavilionul sunt echipate pentru a asigura 
documentarea completă a tuturor 
activităților de pescuit și de prelucrare, în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de a debarca integral capturile. Procedând 
astfel, statele membre respectă principiul 
eficienței și al proporționalității. Pentru o 
perioadă de tranziție, statele membre 
promovează documentarea completă 
voluntară prin intermediul CCTV și al 
unor mijloace comparabile, acordând 
pescarilor lor posibilități de pescuit 
suplimentare în conformitate cu 
articolul 29 alineatul (4), garantând în 
același timp că posibilitățile de pescuit nu 
sunt diminuate pentru segmente de flotă 
sau clase de dimensiuni care nu se 
pretează la utilizarea CCTV.

(5) Alineatul (1) nu aduce atingere 
obligațiilor internaționale.

(5) Alineatul (1) nu aduce atingere 
obligațiilor internaționale.

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
prevăzute la alineatul (1) în scopul 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Uniunii.

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 care stabilește măsurile 
prevăzute la alineatul (1) în scopul 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 33
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 
1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752 și 1851

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Posibilitățile de pescuit Posibilitățile de pescuit
(1) Posibilitățile de pescuit alocate statelor
membre trebuie să asigure fiecărui stat 
membru o relativă stabilitate a activităților 
de pescuit pentru fiecare stoc sau pescărie. 
Interesele fiecărui stat membru trebuie să 
fie luate în considerare atunci când sunt 
alocate noi posibilități de pescuit. 

(1) Atunci când stabilește și alocă statelor 
membre posibilitățile de pescuit, Consiliul 
acționează în conformitate cu articolele 2, 
9, 10 și 11 din prezentul regulament, 
aplică o perspectivă pe termen lung și 
urmează cele mai bune avize științifice 
disponibile. Posibilitățile de pescuit sunt 
repartizate între statele membre astfel 
încât să i se asigure fiecăruia o relativă 
stabilitate a activităților de pescuit pentru 
fiecare populație piscicolă sau zonă 
piscicolă. Interesele fiecărui stat membru 
sunt luate în considerare atunci când sunt
alocate noi posibilități de pescuit.

Consiliul stabilește posibilitățile de pescuit 
în apele Uniunii disponibile țărilor terțe și 
distribuie aceste posibilități respectivelor 
țări terțe. 
Alocarea posibilităților de pescuit unui 
stat membru sau unei țări terțe se 
subordonează respectării normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului.

(2) În cadrul posibilităților de pescuit totale 
pot fi rezervate posibilități de pescuit 
pentru capturile accidentale.

(2) În cadrul posibilităților de pescuit totale 
pot fi rezervate posibilități de pescuit 
pentru capturile accidentale.

(3) Posibilitățile de pescuit trebuie să 
respecte țintele cuantificabile, calendarele 
și marjele stabilite în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) și cu articolul 11 
literele (b), (c) și (h).

(3) Posibilitățile de pescuit respectă țintele 
cuantificabile, calendarele și marjele 
stabilite în cadrul planurilor multianuale în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) și 
cu articolul 11 literele (b), (c) și (h). În
cazul în care nu s-a adoptat un plan 
multianual aferent pentru un stoc de 
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pește, Consiliul se asigură că, până în 
2015, capturile totale admisibile vor fi 
stabilite la niveluri care să permită 
refacerea stocurilor de pește, până în 
2020 cel târziu, peste nivelurile care pot 
să asigure producția maximă durabilă, și 
că toate stocurile refăcute vor fi 
menținute la aceste niveluri. 
(3) Atunci când Consiliul ia decizii 
privind stabilirea posibilităților de pescuit, 
sunt prezente delegații ale Parlamentului 
European și ale consiliilor consultative.
(3b) În cazul în care, din cauza lipsei 
datelor, este imposibil să se determine 
pentru anumite stocuri rate de exploatare 
care să fie în concordanță cu producția 
maximă durabilă:
(i) pentru gestionarea pescuitului, se 
aplică abordarea precaută;
(ii) se adoptă standarde echivalente pe 
baza metodologiilor stabilite în partea B 
punctele 3.1 și 3.2 din anexa la Decizia 
nr. 2010/477/UE, iar mortalitatea prin 
pescuit se reduce și mai mult în 
conformitate cu principiul precauției sau, 
în cazurile în care există indicii că starea 
stocurilor este satisfăcătoare, în virtutea 
unor tendințe stabile;
(iii) Comisia și statele membre evaluează 
obstacolele din calea activităților de 
cercetare și a dobândirii de cunoștințe și 
iau măsuri pentru a se asigura că vor fi 
disponibile fără întârziere date 
suplimentare privind stocurile și 
ecosistemele.

(4) După ce trimit Comisiei o notificare în 
acest sens, statele membre pot schimba 
între ele toate sau o parte dintre 
posibilitățile de pescuit care le-au fost 
alocate.

(4) După ce trimit Comisiei o notificare în 
acest sens, statele membre pot schimba 
între ele toate sau o parte dintre 
posibilitățile de pescuit care le-au fost 
alocate.

(4a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
în care stabilesc dacă posibilitățile de 
pescuit actuale se dovedesc a fi eficiente 
în ceea ce privește refacerea și menținerea 
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populațiilor de specii recoltate la niveluri 
peste cele care permit atingerea 
obiectivului stabilit la articolul 2 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 34
în numele Grupului S&D, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (3), dar 
fără a aduce atingere respectării 
principiului precauției, în cazul stocurilor 
nereglementate de un plan multianual, 
Consiliul poate să limiteze reducerea 
anuală a capturilor totale admisibile la 
25 %, chiar dacă dispozițiile prevăzute la 
alineatul (3) prevăd o reducere anuală de 
peste 25 %.

Or. en

Amendamentul 35
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 
1746 și 1752 (6)

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul în care Comisia, pe baza 
unei evaluări efectuate aplicând 
articolul 9 sau articolul 23, consideră că 
un stat membru nu a adoptat măsurile 
corespunzătoare în conformitate cu 
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[titlul III din prezentul regulament], se 
reduc posibilitățile de pescuit alocate de 
Uniune respectivului stat membru în 
următorul an sau în următorii ani și se 
întrerup sau se suspendă plățile către 
respectivul stat membru sau se aplică o 
corecție financiară a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului (în 
temeiul articolului 50). Aceste măsuri 
sunt proporționale cu natura, amploarea, 
durata și repetarea nerespectării.

Or. en

Amendamentul 36
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700 și 1732 

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de conservare adoptate în 
conformitate cu planurile multianuale

Măsurile de conservare adoptate în 
conformitate cu planurile multianuale

(1) Într-un plan multianual elaborat în 
temeiul articolelor 9, 10 și 11, statele 
membre pot fi autorizate să adopte măsuri 
conforme cu planul multianual respectiv 
care să specifice măsurile de conservare 
aplicabile navelor care le arborează 
pavilionul în legătură cu stocuri din apele 
Uniunii pentru care le-au fost alocate 
posibilități de pescuit. 

(1) Într-un plan multianual elaborat în 
temeiul articolelor 9, 10 și 11, statele 
membre care au în comun o zonă de 
pescuit sunt autorizate, în urma 
procedurilor descrise la prezentul articol,
să adopte măsuri conforme cu planul 
multianual respectiv care să specifice 
măsurile de conservare aplicabile navelor 
care le arborează pavilionul în legătură cu 
stocuri din apele Uniunii pentru care le-au 
fost alocate posibilități de pescuit.

(2) Statele membre trebuie să se asigure că 
măsurile de conservare adoptate în temeiul 
alineatului (1):

(2) Statele membre se asigură că măsurile 
de conservare adoptate în temeiul 
alineatului (1):

(a) sunt compatibile cu obiectivele (a) sunt compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3 și cu 
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prevăzute la articolele 2 și 3; principiile bunei guvernanțe prevăzute la 
articolul 4;

(b) sunt compatibile cu domeniul de 
aplicare și obiectivele planului multianual;

(b) sunt compatibile cu domeniul de 
aplicare și obiectivele planului multianual;

(c) îndeplinesc în mod eficace obiectivele 
și țintele cuantificabile stabilite în planul 
multianual; și

(c) îndeplinesc în mod eficace și în 
termenul specificat obiectivele și țintele 
cuantificabile stabilite în planul multianual; 
și

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

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

(2a) Statele membre cooperează pentru a 
asigura adoptarea unor măsuri 
compatibile care să ducă la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în planurile 
multianuale și coordonează între ele 
aceste măsuri. În acest scop, statele 
membre folosesc, atunci când acest lucru 
este practic și adecvat, structurile și 
mecanismele existente de cooperare 
instituțională regională, inclusiv pe cele 
existente în temeiul convențiilor maritime 
regionale care vizează zona sau activitatea 
de pescuit relevantă.
Eforturile de coordonare dintre statele 
membre care au în comun o zonă de 
pescuit pot fi finanțate prin FEPAM, 
conform dispozițiilor din regulamentul 
respectiv.
(2b) Statele membre consultă consiliile 
consultative relevante, ICES și/sau 
Comitetul științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) cu privire la 
proiectele de măsuri însoțite de o 
expunere de motive. Astfel de proiecte 
sunt notificate în același timp Comisiei și 
altor state membre care folosesc în comun 
pescăria. Statele membre depun toate 
eforturile pentru a implica în aceste 
consultări, într-un stadiu timpuriu și 
într-un mod deschis și transparent, alte 
părți interesate relevante implicate în 
activitatea de pescuit în cauză, pentru a 
identifica punctele de vedere și 
propunerile tuturor părților relevante pe 
parcursul etapei de pregătire a măsurilor 
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prevăzute.
Statele membre pun la dispoziția 
publicului rezumatele proiectelor de 
măsuri de conservare propuse în vederea 
punerii în aplicare.
(2c) Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante, de ICES 
și/sau de CSTEP și, în cazul în care 
măsurile finale adoptate se abat de la 
aceste avize, oferă explicații detaliate cu 
privire la motivele pentru care se abat. 
(2d) În cazul în care statele membre 
doresc să modifice măsurile adoptate, se 
aplică, de asemenea, alineatele (2)-(2c).
(2e) Comisia adoptă orientări care să 
stabilească detaliile procedurii care 
trebuie urmată în vederea punerii în 
aplicare a alineatelor (2a)-(2c), pentru a 
se asigura că măsurile adoptate sunt 
coerente și coordonate la nivel regional și 
sunt conforme cu planurile multianuale 
stabilite. Orientările respective pot 
totodată să identifice sau să instituie 
cadre administrative, cum ar fi grupuri de 
lucru regionale în domeniul pescuitului, 
în vederea organizării practice a 
cooperării dintre statele membre, în 
special cu scopul promovării și al 
facilitării adoptării măsurilor de către 
fiecare stat membru.
(2f) Statele membre care au în comun o 
zonă de pescuit pot colabora pentru a 
conveni asupra unor măsuri comune și a 
le pune în aplicare în contextul planurilor 
de gestionare pe termen lung adoptate 
înainte de 2014, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 25.
(2g) Pentru activitățile de pescuit care au 
loc în totalitate în apele aflate sub 
suveranitatea și jurisdicția unui singur 
stat membru, statul membru respectiv 
înființează unul sau mai multe comitete 
de gestionare comună care să includă 
toate părțile interesate relevante și care să 
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fie consultate cu privire la măsurile ce 
trebuie adoptate. În cazul în care statul 
membru intenționează să se abată în orice 
fel de la avizul pe care îl primește de la 
comitetul respectiv, acesta publică o 
evaluare în care evidențiază motivele 
abaterii de la aviz.

Or. en

Amendamentul 37
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1687

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea măsurilor de conservare ale 
statelor membre

Notificarea măsurilor de conservare ale 
statelor membre

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

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 17 fac publice aceste 
măsuri și le notifică Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Or. en

Amendamentul 38
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698 și 1700 alineatul 3 și alineatul 4 paragraful 1

Propunere de regulament
Articolul 19

Evaluarea Evaluarea

Comisia poate în orice moment să evalueze 
compatibilitatea și eficacitatea măsurilor de 

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

măsurilor de conservare adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 17 și, în 
orice caz, evaluează și prezintă rapoarte 
cu privire la aceste chestiuni cel puțin o 
dată la 3 ani sau astfel cum impune 
planul multianual relevant. Evaluarea se 
bazează pe cele mai bune avize științifice 
disponibile.
În conformitate cu Directiva 2007/2/CE, 
statele membre oferă Comisiei, pentru 
îndeplinirea atribuțiilor sale în legătură 
cu punerea în aplicare a politicii comune 
în domeniul pescuitului, accesul și dreptul 
de utilizare privind materialele pregătite și 
datele utilizate pentru definirea și 
implementarea măsurilor naționale de 
conservare în temeiul articolului 19.
În privința accesului la informațiile 
privind mediul, se aplică 
Directiva 2003/4/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) 
nr. 1367/2006.

Or. en

Amendamentul 39
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1687 și 1752

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia publică evaluările realizate 
în conformitate cu prezentul articol și 
pune la dispoziția publicului aceste 
informații prin publicarea lor pe site-urile 
adecvate sau oferind o legătură directă 
către ele. În privința accesului la 
informațiile privind mediul, se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
Orice persoană fizică sau juridică
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(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) având un interes suficient în legătură 
cu decizia are dreptul să solicite o 
revizuire internă a deciziei Comisiei.
Această solicitare trebuie făcută în scris și 
într-un termen care nu depășește șase 
săptămâni de la efectuarea evaluării. 
Cererea precizează motivele pentru 
reexaminare.
(2b) Comisia ia în considerare orice astfel 
de cerere, cu excepția cazului în care 
aceasta este, în mod clar, nefondată. 
Comisia își motivează poziția în scris cât 
mai curând posibil, dar în cel mult patru 
săptămâni de la primirea cererii.
(2c) În cazul în care Comisia nu este 
capabilă, în ciuda eforturilor depuse, să 
acționeze în conformitate cu alineatul (2), 
informează cât mai curând posibil 
persoana fizică sau juridică care a adresat 
cererea, dar până la expirarea termenului 
menționat la alineatul respectiv, asupra 
motivelor care o împiedică să se pronunțe 
și asupra momentului în care 
intenționează să facă acest lucru.
În orice caz, Comisia se pronunță în 
termen de opt săptămâni de la primirea 
cererii.
(2d) Interesul oricărei organizații 
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului sau interesele 
economice și sociale ale pescarilor și care 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 44 este considerat suficient în 
sensul alineatului (2a) (nou) litera (b).

Or. en

Amendamentul 40
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
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1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726 și 1727

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale

Măsurile de conservare implicite adoptate 
în cadrul planurilor multianuale

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

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

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

(2) În cazul în care Comisia consideră că

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

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

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

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

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

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

Comisia comunică statelor membre opinia 
sa cu privire la măsuri, transmițând 
motivele pentru care consideră că 
măsurile nu sunt compatibile cu 
obiectivele planului multianual, nu 
îndeplinesc obiectivele și țintele 



PE500.589v01-00 44/96 AM\921904RO.doc

RO

cuantificabile sau declanșează măsurile 
de salvgardare stabilite în conformitate cu 
articolul 11 litera (i).
(2a) În cazul în care Comisia emite un 
aviz în temeiul alineatului (2), statul 
membru în cauză are la dispoziție trei luni 
pentru a-și modifica măsurile pentru ca 
acestea să devină compatibile cu 
obiectivele planului multianual și să le 
îndeplinească.
(2b) În cazul în care un stat membru nu 
își modifică măsurile în conformitate cu 
alineatul (2a), Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile de 
conservare pentru pescăriile cuprinse în 
planul multianual.

(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor stabilite 
în planurile multianuale. Aplicabilitatea 
măsurilor statului membru încetează din 
momentul adoptării de către Comisie a 
actului delegat.

(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor stabilite 
în planurile multianuale. Aplicabilitatea 
măsurilor statului membru încetează din 
momentul adoptării de către Comisie a 
actului delegat.

(3a) Înainte de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 55, Comisia 
consultă consiliile consultative relevante, 
ICES și/sau Comitetul științific, tehnic și 
economic pentru pescuit (CSTEP) cu 
privire la proiectul de măsuri însoțit de o 
expunere de motive.

Or. en

Amendamentul 41
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753 și 1759 alineatele 1 și 2
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Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) sunt compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3;

(a) sunt compatibile cu obiectivele 
prevăzute la articolele 2 și 3;

(b) sunt compatibile cu obiectivele 
prevăzute în măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 14;

(b) sunt compatibile cu obiectivele 
prevăzute în măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 14;

(c) îndeplinesc în mod eficace obiectivele 
prevăzute în măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 14; și

(c) îndeplinesc în mod eficace obiectivele 
prevăzute în măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 14; și

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

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

(1a) Statele membre cooperează pentru a 
asigura adoptarea unor măsuri 
compatibile care să ducă la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în cadrele de măsuri 
tehnice și coordonează între ele aceste 
măsuri. În acest scop, statele membre 
folosesc, atunci când acest lucru este 
practic și adecvat, structurile și 
mecanismele existente de cooperare 
instituțională regională, inclusiv pe cele 
instituite în temeiul convențiilor maritime 
regionale care vizează zona sau activitatea 
de pescuit relevantă.
(1b) Statele membre consultă consiliile 
consultative relevante, ICES și/sau 
CSTEP cu privire la proiectele de măsuri 
însoțite de o expunere de motive. Astfel de 
proiecte sunt notificate în același timp 
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Comisiei și altor state membre care 
folosesc în comun pescăria. Statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
implica în aceste consultări, într-un 
stadiu timpuriu și într-un mod deschis și 
transparent, alte părți interesate relevante 
implicate în activitatea de pescuit în 
cauză, pentru a identifica punctele de 
vedere și propunerile tuturor părților 
relevante pe parcursul etapei de pregătire 
a măsurilor prevăzute.
(1c) Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante, de ICES 
și/sau de CSTEP și, în cazul în care 
măsurile finale adoptate se abat de la 
aceste avize, oferă explicații detaliate cu 
privire la motivele pentru care se abat.
(1d) În cazul în care statele membre 
doresc să modifice măsurile adoptate, se 
aplică, de asemenea, alineatele (1a)-(1c).
(1e) Comisia adoptă orientări care să 
stabilească detaliile procedurii care 
trebuie urmată în vederea punerii în 
aplicare a alineatelor (1a)-(1c), pentru a 
se asigura că măsurile adoptate sunt 
coerente, coordonate la nivel regional și 
conforme cu cadrul de măsuri tehnice 
stabilit. Orientările respective pot totodată 
să identifice sau să instituie cadre 
administrative, cum ar fi grupuri de lucru 
regionale în domeniul pescuitului, în 
vederea organizării practice a cooperării 
dintre statele membre, în special cu scopul 
promovării și al facilitării adoptării 
măsurilor de către fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 42
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 139 și 1759 paragraful 2



AM\921904RO.doc 47/96 PE500.589v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea măsurilor tehnice ale statelor 
membre

Notificarea măsurilor tehnice ale statelor 
membre

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

Statele membre care adoptă măsuri tehnice 
în temeiul articolului 21 fac publice aceste 
măsuri și le notifică Comisiei, altor state 
membre interesate și consiliilor 
consultative competente.

Or. en

Amendamentul 43
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 140, 1755, 1756, 1758 și 1759 
alineatul 3 și alineatul 4 paragraful 1

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia poate în orice moment să 
evalueze compatibilitatea și eficacitatea 
măsurilor tehnice adoptate de statele 
membre în temeiul articolului 21 și, în 
orice caz, evaluează și prezintă rapoarte 
cu privire la acestea cel puțin o dată la 
3 ani sau astfel cum impune cadrul de 
măsuri tehnice aferent.
(1a) În conformitate cu 
Directiva 2007/2/CE, statele membre 
oferă Comisiei, pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale în legătură cu punerea în 
aplicare a politicii comune în domeniul 
pescuitului, accesul și dreptul de utilizare 
privind materialele pregătite și datele 
utilizate pentru definirea și 
implementarea măsurilor naționale de 
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conservare în temeiul articolului 19.
În privința accesului la informațiile 
privind mediul, se aplică 
Directiva 2003/4/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) 
nr. 1367/2006.

Or. en

Amendamentul 44
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1687 și 1752

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia publică evaluările realizate 
în conformitate cu prezentul articol și 
pune la dispoziția publicului aceste 
informații prin publicarea lor pe site-urile 
adecvate sau oferind o legătură directă 
către ele. În privința accesului la 
informațiile privind mediul, se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.
(1c) Orice persoană fizică sau juridică
(a) afectată sau care ar putea fi afectată 
de decizie sau
(b) care are un interes suficient în 
legătură cu decizia
Această solicitare trebuie făcută în scris și 
într-un termen care nu depășește șase 
săptămâni de la efectuarea evaluării. 
Cererea precizează motivele pentru 
reexaminare.
(1d) Comisia ia în considerare orice astfel 
de cerere, cu excepția cazului în care 
aceasta este, în mod clar, nefondată. 
Comisia își motivează poziția în scris cât 
mai curând posibil, dar în cel mult patru 
săptămâni de la primirea cererii.
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(1e) În cazul în care Comisia nu este 
capabilă, în ciuda eforturilor depuse, să 
acționeze în conformitate cu alineatul (2), 
informează cât mai curând posibil 
persoana fizică sau juridică care a adresat 
cererea, dar până la expirarea termenului 
menționat la alineatul respectiv, asupra 
motivelor care o împiedică să se pronunțe 
și asupra momentului în care 
intenționează să facă acest lucru.
În orice caz, Comisia se pronunță în 
termen de opt săptămâni de la primirea 
cererii.
(1f) Interesul oricărei organizații 
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului sau interesele 
economice și sociale ale pescarilor și care 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 44 este considerat suficient în 
sensul alineatului (2a) (nou) litera (b).

Or. en

Amendamentul 45
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776 și 1777

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile implicite adoptate în temeiul unui 
cadru de măsuri tehnice

Măsurile implicite adoptate în temeiul unui 
cadru de măsuri tehnice

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

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

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

(2) În cazul în care Comisia consideră că 
măsurile statelor membre:

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

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

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

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

Comisia comunică statelor membre opinia 
sa cu privire la măsuri, transmițând 
motivele pentru care consideră că 
măsurile nu sunt compatibile cu 
obiectivele stabilite într-un cadru de 
măsuri tehnice sau nu îndeplinesc aceste 
obiective.
(2a) În cazul în care Comisia emite un 
aviz în temeiul alineatului (2), statul 
membru în cauză are la dispoziție trei luni 
pentru a-și modifica măsurile pentru ca 
acestea să devină compatibile cu 
obiectivele cadrului de măsuri tehnice și 
să le îndeplinească.
(2b) În cazul în care un stat membru nu 
își modifică măsurile în conformitate cu 
alineatul (2a), Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica măsurile 
tehnice cuprinse în cadrul de măsuri 
tehnice.

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

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

(4a) Înainte de a adopta acte delegate în 
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conformitate cu articolul 55, Comisia 
consultă consiliile consultative relevante, 
ICES și Comitetul științific, tehnic și 
economic pentru pescuit (CSTEP) cu 
privire la proiectul de măsuri însoțit de o 
expunere de motive.

Or. en

Amendamentul 46
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1790 și 1791

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 47
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 142, 143, 144, 1803, 1807, 
1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867 și 1866
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Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea unor sisteme de concesiuni de 
pescuit transferabile

Instituirea unor sisteme de concesiuni de 
pescuit

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

(1) Cel târziu la 31 decembrie 2015, 
fiecare stat membru instituie un sistem de 
concesiuni de pescuit pentru toate navele 
de pescuit cu o lungime totală de minimum 
12 metri care pescuiesc stocuri pentru 
care s-au alocat posibilități de pescuit ale 
Uniunii în conformitate cu articolul 16. 
Statele membre rezervă o alocare 
suficientă pentru navele cu o lungime mai 
mică de 12 metri.

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

(2) Instituirea unui sistem național de 
concesiuni de pescuit și aplicarea acestui 
sistem la nivelul fiecărei pescării se 
realizează în urma unei proceduri 
deschise, participative și transparente. 

Or. en

Amendamentul 48
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018 și 2023
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Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea concesiunilor de pescuit 
transferabile

Alocarea concesiunilor de pescuit

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

(1) O concesiune de pescuit instituie un 
drept de a utiliza o parte desemnată din
posibilitățile de pescuit individuale alocate 
statului membru.

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

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit pe baza unor criterii sociale și 
de mediu echitabile și transparente pentru 
fiecare stoc sau grup de stocuri din apele 
Uniunii pentru care sunt alocate posibilități 
de pescuit în conformitate cu articolul 16.

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

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

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

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

(4a) În momentul alocării concesiunilor 
de pescuit, statele membre utilizează 
criterii sociale și de mediu transparente și 
obiective, de exemplu impactul 
activităților de pescuit asupra mediului, 
antecedentele în materie de 
neconformitate și contribuția la economia 
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locală. Pot fi aplicate și alte criterii, cum 
ar fi nivelurile istorice de capturi. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să ofere, 
în cadrul posibilităților de pescuit care le-
au fost alocate, stimulente navelor de 
pescuit care utilizează unelte de pescuit 
selective care elimină capturile 
accidentale nedorite sau care folosesc 
tehnici de pescuit cu impact redus asupra 
mediului, cum ar fi consum redus de 
energie sau daune reduse aduse 
habitatelor.

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

(5) Statele membre acordă concesiuni de 
pescuit pentru o perioadă de maximum 
12 ani.

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

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

(6a) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi introduse de statele membre în mod 
voluntar. În cazul în care statele membre 
introduc aceste sisteme, ele le limitează 
perioada de valabilitate. Un astfel de 
sistem nu se aplică în niciun caz în afara 
apelor Uniunii.

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

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

(7a) Statele membre informează Comisia 
Europeană cu privire la metoda de 
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alocare aleasă.

Or. en

Amendamentul 49
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 159, 160, 161, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1947 și 1948

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea posibilităților de pescuit 
individuale

Alocarea posibilităților de pescuit 
individuale

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

(1) Statele membre alocă posibilități de 
pescuit individuale titularilor de concesiuni 
de pescuit menționate la articolul 28, în 
funcție de posibilitățile de pescuit alocate 
statelor membre. Statele membre sunt 
libere să determine perioada de timp 
pentru care sunt atribuite posibilitățile de 
pescuit, precum și frecvența atribuirilor.

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

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

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

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

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

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

titularilor eligibili de concesiuni de pescuit, 
conform dispozițiilor de la articolul 28 
alineatul (4). 

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 50
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962 și 1963

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul concesiunilor de pescuit 
transferabile și al posibilităților de pescuit 

individuale

Registrul concesiunilor de pescuit

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

Statele membre creează și mențin un 
registru al concesiunilor de pescuit și al 
posibilităților de pescuit individuale, care 
include, după caz, concesiuni de pescuit 
transferabile. Acesta este pus la dispoziția 
publicului și este integrat în registrul 
flotei de pescuit a Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 51
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1972 și 1978

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul concesiunilor de pescuit 
transferabile

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 52
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 și 2004

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Închirierea posibilităților de pescuit 
individuale

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 53
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2015, 2016 și 2017

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pescuit transferabile

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

pescuit
(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, în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (4a) (nou),
posibilitățile de pescuit care i-au fost 
alocate în conformitate cu articolul 16 și 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. en

Amendamentul 54
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 177, 1797, 2020 și 2024

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Norme de tranziție specifice pentru Marea 
Mediterană: introducerea unui sistem de 
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unități de gestionare teritorială
(1) Statele membre pot înființa un sistem 
de unități de gestionare teritorială (UGT). 
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.
(2) Statele membre care adoptă sisteme de 
tip UGT informează Comisia în acest sens.
(3) O cotă netransferabilă de UGT, 
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 UGT, în 
conformitate cu cerințele privind 
eligibilitatea și cu alte criterii stabilite în 
conformitate cu articolele 27, 28 și 28a.
(4) Statele membre cu ape de coastă în 
Marea Mediterană instituie UGT-uri 
pentru pescăriile lor din Marea 
Mediterană până în 2015 cel târziu. 
(5) Instituirea și aplicarea UGT sunt 
susținute din punct de vedere financiar de 
Uniune. Uniunea ia, de asemenea, măsuri 
de reducere a consecințelor sociale și 
economice negative ale UGT, care ar 
putea apărea.

Or. en

Amendamentul 55
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
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Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 178, 179, 2026, 2028, 2030, 
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056 și 2057

Propunere de regulament
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea capacității de pescuit Adaptarea capacității de pescuit

(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 conformitate cu obiectivele 
generale prevăzute la articolul 2, statele 
membre instituie măsuri de adaptare a 
capacității de pescuit a flotelor lor 
naționale cu scopul de a obține un 
echilibru stabil și durabil între capacitatea 
lor de pescuit și posibilitățile lor de 
pescuit.

(1a) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1), statele membre realizează 
evaluări anuale ale capacității și transmit 
Comisiei rezultatele acestora până la data 
de 30 mai a fiecărui an. Evaluările 
capacității includ o analiză a capacității 
totale a flotei pe pescărie și segment al 
flotei la momentul evaluării și impactul 
său asupra stocurilor și a ecosistemului 
marin în general. Acestea conțin, de 
asemenea, o analiză a profitabilității pe 
termen lung a flotei. Pentru a asigura o 
abordare comună în privința acestor 
evaluări la nivelul tuturor statelor 
membre, evaluările sunt realizate în 
conformitate cu orientările Comisiei 
privind o analiză îmbunătățită a 
echilibrului dintre capacitatea flotei și 
posibilitățile de pescuit și, în plus, iau în 
calcul profitabilitatea flotei. Evaluările 
sunt puse la dispoziția publicului.
(1b) În cazul în care evaluarea 
evidențiază o discrepanță între 
capacitatea de pescuit și posibilitățile de 
pescuit ale acestora, statele membre 
adoptă în termen de un an un program 
detaliat, care include un calendar 
obligatoriu, privind orice ajustare 
necesară a capacității de pescuit a flotelor 
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lor, în ceea ce privește numărul și 
caracteristicile navelor, în scopul de a 
obține un echilibru stabil și durabil între 
capacitatea de pescuit și posibilitățile lor 
de pescuit. Programul respectiv se 
transmite Comisiei, Parlamentului 
European și celorlalte state membre.
(1c) În cazul în care această evaluare nu 
este furnizată sau dacă unui stat membru 
i se solicită să prezinte un program de 
reducere a capacității și nu se 
conformează, ori dacă un stat membru nu 
pune în aplicare programul, asistența 
financiară a Uniunii acordată statului 
membru respectiv în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului se 
sistează.
În ultimă instanță și numai dacă oricare 
dintre aceste măsuri se întârzie cu doi sau 
mai mulți ani, Comisia poate suspenda 
posibilitățile de pescuit ale segmentelor de 
flotă în cauză. 

(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 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.

(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 cu ajutor public 
nu se înlocuiește.

(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 2013, 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 56
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD



PE500.589v01-00 62/96 AM\921904RO.doc

RO

Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2066 și 2067

Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Sistemul de intrare/ieșire

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 egale.

Or. en

Amendamentul 57
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2025, 2062 și 2063

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea capacității de pescuit Gestionarea capacității de pescuit

(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.

(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 sunt recalculate 
pentru a lua în calcul navele de pescuit 
care nu fac obiectul unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile.
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(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).

(2) Până la data de 30 decembrie a anului 
ulterior intrării în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia înaintează o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului de modificare a anexei II la 
prezentul regulament și a 
Regulamentului (CEE) nr. 2930/1986 al 
Consiliului, pentru a defini capacitatea în 
raport cu orice parametru măsurabil al 
navei de natură să afecteze capacitatea 
navei de a captura pește.
Această nouă definiție ia în considerare 
criteriile socioeconomice, precum și 
eforturile în materie de control întreprinse 
de statele membre. În această propunere, 
capacitatea flotei fiecărui stat membru 
este defalcată în funcție de segmentele 
flotei, fapt care implică 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. en

Amendamentul 58
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092 și 2093

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrele flotelor de pescuit Registrele flotelor de pescuit

(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 navei și ale uneltelor și 
activitatea navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 
pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament și publică 
aceste informații, protejând în același 
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timp datele cu caracter personal.
(2) Statele membre trebuie să pună la 
dispoziția Comisiei informațiile menționate 
la alineatul (1).

(2) Statele membre prezintă Comisiei 
informațiile menționate la alineatul (1).

(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).

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

(5) Comisia stabilește cerințe operaționale 
tehnice pentru modalitățile de transmitere a 
informațiilor menționate la alineatele (2), 
(3) și (4). Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56.

(5) Comisia stabilește actele de punere în 
aplicare care instituie cerințe operaționale 
tehnice pentru modalitățile de transmitere a 
informațiilor menționate la alineatele (2), 
(3) și (4). Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56.

Or. en

Amendamentul 59
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104 și 2105

Propunere de regulament
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 

(1) Conservarea, gestionarea și 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine trebuie să se bazeze pe 
cele mai bune informații disponibile. În 
acest scop, statele membre culeg datele 
biologice, tehnice, de mediu și 
socioeconomice necesare pentru pescăriile 
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desemnate de Comisie. Datele respective 
vor permite, în mod concret, evaluarea:

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

Or. en

Amendamentul 60
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2129, 2130 și 2131

Propunere de regulament
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, inclusiv socioeconomice, pentru 
gestionarea pescăriilor. În acest scop, 
statele membre desemnează un 
corespondent național și organizează anual 
o reuniune națională de coordonare. 
Comisia și Parlamentul European sunt
informate cu privire la activitățile de 
coordonare naționale și sunt invitate la 
reuniunile de coordonare.

Or. en

Amendamentul 61
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2134, 2136, 2137, 2138 și 2139

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre trebuie să își
coordoneze activitățile de colectare a 

(4) Statele membre, în strânsă cooperare 
cu Comisia, își coordonează activitățile de 
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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. 

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. en

Amendamentul 62
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2147, 2149 și 2163

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultarea organismelor științifice
Comisia consultă organismele științifice 
competente la intervale regulate cu privire 
la chestiuni ce țin de conservarea și 
gestionarea resurselor piscicole, inclusiv 
cu privire la considerentele de natură 
biologică, economică, ecologică, socială și 
tehnică, ținând cont totodată de buna 
gestionare a fondurilor publice, în scopul 
de a evita duplicarea activității diferitelor 
organisme științifice.

Or. en

Amendamentul 63
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 
2157 și 2158
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programe de cercetare Programe de cercetare
(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, în strânsă 
cooperare cu Comisia, în contextul
cadrelor de cercetare și inovare ale 
Uniunii, implicând, după caz, consiliile 
consultative relevante.

Or. en

Amendamentul 64
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2160

Propunere de regulament
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 disponibilitatea 
competențelor și a resurselor umane 
pertinente necesare pentru a fi implicate în 
procesul consultativ științific, cu 
participarea părților interesate științifice 
relevante.

Or. en

Amendamentul 65
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198 și 2200
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Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective Obiective
(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) În vederea asigurării exploatării și 
gestionării sustenabile a resurselor 
biologice marine, Uniunea promovează 
aplicarea efectivă a instrumentelor și a 
reglementărilor internaționale din 
domeniul pescuitului, susține activitățile
și participă în cadrul organizațiilor 
internaționale din domeniul pescuitului, 
inclusiv ale organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului (ORGP), în 
conformitate cu angajamentele, obligațiile 
și obiectivele de politică internaționale și 
asigurând coerența cu obiectivele stabilite 
la articolele 2, 3 și 4 din prezentul 
regulament și cu alte politici ale UE.

(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) În special, Uniunea:

(a) sprijină, promovează și contribuie în 
mod activ la dezvoltarea celor mai bune 
cunoștințe științifice disponibile și 
respectă dreptul Uniunii; promovează 
măsuri destinate să garanteze că resursele 
halieutice sunt menținute în conformitate 
cu obiectivele articolului 2, în special cu 
alineatul (2) și alineatul (4) litera (b) ale 
acestuia. Uniunea promovează în 
continuare instituirea și consolidarea 
unor comisii de conformitate ale ORGP, 
evaluări independente periodice ale 
performanței și măsuri adecvate de 
remediere, inclusiv sancțiuni 
descurajatoare și eficiente care trebuie 
aplicate într-un mod transparent și 
nediscriminatoriu;
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(b) îmbunătățește coerența în materie de 
politici a inițiativelor Uniunii, acordând o 
atenție deosebită activităților comerciale, 
de dezvoltare și de mediu;
(c) 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; 
contribuie așadar la activitățile de pescuit 
durabile care sunt viabile din punct de 
vedere economic și care promovează 
ocuparea forței de muncă în Uniune;
(d) 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;
(e) promovează aplicarea efectivă a 
instrumentelor și a reglementărilor 
internaționale din domeniul pescuitului;
(f) se asigură că activitățile de pescuit 
desfășurate în afara apelor Uniunii se 
bazează pe aceleași principii și standarde 
care se aplică în apele Uniunii, 
promovând aplicarea de către ORGP a 
acelorași principii și standarde ca cele 
aplicate în apele Uniunii.

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

Or. en

Amendamentul 66
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 195, 2186, 2187, 2188 și 2190



PE500.589v01-00 70/96 AM\921904RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Uniunea stimulează relațiile de 
cooperare dintre ORGP-uri, în vederea 
adaptării, armonizării și lărgirii cadrului 
de acțiune multilaterală, sprijină 
dezvoltarea cunoștințelor și a consultanței 
științifice în cadrul ORGP și al 
organizațiilor internaționale și respectă 
toate recomandările emise.

Or. en

Amendamentul 67
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2193 și 2195

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectarea dispozițiilor internaționale Respectarea dispozițiilor 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.

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, pentru a asigura 
respectarea strictă a măsurilor adoptate 
de aceste organizații internaționale.

Statele membre asigură respectarea de 
către operatorii lor a măsurilor 
menționate în paragraful anterior.

Or. en
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Amendamentul 68
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2214, 2215 și 2216

Propunere de regulament
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 de toate 
flotele asupra stocurilor afectate, pentru a 
se asigura că resursele de pește rămân 
(peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă).

Or. en

Amendamentul 69
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 197, 200, 2223, 2226, 2227, 
2229 și 2230

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
includ:
(a) o cerință privind respectarea 
principiului de limitare a accesului la 
resursele care sunt demonstrate științific 
ca fiind un surplus față de capacitatea 
capturii statului costier, în conformitate 
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cu dispozițiile UNCLOS;
(b) o clauză care interzice acordarea unor 
condiții mai favorabile între diferitele 
flote care pescuiesc în apele respective 
decât cele acordate operatorilor 
economici din Uniune, în ceea ce privește 
atât conservarea, dezvoltarea și 
gestionarea resurselor, cât și acordurile 
comerciale, tarifele și alte taxe asociate 
emiterii autorizațiilor de pescuit;
(c) o clauză de condiționalitate, care 
impune respectarea drepturilor omului în 
conformitate cu acordurile internaționale 
privind drepturile omului;
(d) o clauză de exclusivitate.

Or. en

Amendamentul 70
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 198, 2223, 2226 și 2228

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
și acordurile de acces reciproc garantează 
că navele de pescuit ale Uniunii pot 
desfășura activități în apele țării terțe cu 
care a fost încheiat un acord numai dacă 
dețin o autorizație de pescuit care a fost 
emisă în conformitate cu o procedură 
acceptată de ambele părți la acord.

Or. en

Amendamentul 71
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 199 și 2224
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Navele care poartă pavilionul UE și 
care s-au retras temporar din registrul 
unui stat membru pentru a căuta 
posibilități de pescuit în alte părți nu au 
permisiunea de a beneficia, pentru o 
perioadă de 24 de luni, de posibilitățile de 
pescuit acordate în temeiul APS sau al 
protocoalelor în vigoare în momentul în 
care părăsesc registrul, în cazul în care se 
reînscriu ulterior într-un registru al UE; 
același lucru se aplică schimbării 
temporare a pavilionului atunci când se 
desfășoară activități de pescuit în cadrul 
ORGP.

Or. en

Amendamentul 72
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2250, 2251 și 2252

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea acvaculturii Promovarea acvaculturii durabile

Or. en

Amendamentul 73
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 207, 2253, 2254, 2256, 2257 
și 2286
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Propunere de regulament
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 
durabile de acvacultură, cu scopul de a 
promova sustenabilitatea și de a contribui 
la securitatea alimentară și la 
aprovizionarea cu alimente, la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă. 
Aceste orientări strategice, pe de o parte, 
diferențiază între acvacultura la scară 
medie și mică și, pe de altă parte, 
acvacultura industrială, țin cont de 
pozițiile de plecare și de condițiile diferite 
din Uniune, constituie baza pentru 
planurile strategice naționale multianuale și 
vizează:

Or. en

Amendamentul 74
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333 și 2334

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – literele a, b, c, d – și alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) simplificarea legislației în acest sector 
și reducerea sarcinilor administrative la 
nivel european;

(b) încurajarea activității economice; (b) integrarea activităților de acvacultură 
în alte politici, precum politicile privind 
zonele de coastă, strategiile maritime și 
orientările pentru amenajarea spațiului 
maritim, aplicarea Directivei-cadru 
privind apa și politica privind mediul.

(c) diversificarea și îmbunătățirea calității 
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vieții în zonele costiere și rurale;
(d) condiții de concurență echitabile 
pentru operatorii din sectorul acvaculturii 
în ceea ce privește accesul la ape și spațiu.
(2) Până în 2014, statele membre trebuie 
să elaboreze un plan strategic național 
multianual pentru dezvoltarea activităților 
de acvacultură pe teritoriul lor.

(2) UE susține producția și consumul de 
produse obținute din acvacultura durabilă 
europeană prin: 

(a) stabilirea, până în 2014, a unor criterii 
de calitate, transparente și generale 
pentru acvacultură, pentru a evalua și a 
reduce la minimum impactul ecologic al 
acvaculturii și al activităților agricole;
(b) asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori;
(c) stabilirea de norme privind 
trasabilitatea, securitatea și calitatea 
produselor de acvacultură din UE sau 
importate, prin intermediul unui marcaj 
sau al unei etichetări corespunzătoare, 
conform prevederilor articolului 42 din 
Regulamentul privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
obținute din pescuit și din acvacultură 
[numărul regulamentului urmează a fi 
stabilit de juriștii lingviști];
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Amendamentul 75
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2345, 2347 și 2349

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 53, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură.

În conformitate cu articolul 52, se instituie 
un Consiliu consultativ pentru acvacultură 
și pentru pescuitul în apele interioare.

Or. en
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Amendamentul 76
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 
2412 și 2414

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) stabilirea unor sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive.

(e) statele membre asigură stabilirea unor 
sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv înghețarea finanțării 
din Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime (FEPAM), ținând seama 
de raportul costuri/beneficii și de 
principiul proporționalității.
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Amendamentul 77
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 
2424, 2425, 2427, 2428, 2429 și 2430

Propunere de regulament
Articolul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția la costurile generate de control, 
inspecții și executare

Contribuția la costurile generate de control, 
inspecții și executare

Statele membre pot solicita titularilor unei 
licențe de pescuit pentru navele de pescuit 
cu o lungime totală de minimum 12 metri 
care arborează pavilionul lor să contribuie 
în mod proporțional la costurile legate de 
punerea în aplicare a sistemului Uniunii de 
control al pescuitului.

Statele membre pot solicita operatorilor 
lor să contribuie în mod proporțional la 
costurile operaționale legate de punerea în 
aplicare a sistemului Uniunii de control al 
pescuitului și a sistemului de colectare a 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 78
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2431, 2432, 2434 și 2435

Propunere de regulament
Articolul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiective Obiective

Poate fi acordată asistență financiară din 
partea Uniunii pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 
articolele 2 și 3. 

Poate fi acordată asistență financiară din 
partea Uniunii pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor de durabilitate 
ecologică, economică și socială pe termen 
lung prevăzute la articolele 2 și 3.
Asistența financiară din partea Uniunii 
nu sprijină operațiuni care pun în pericol 
sustenabilitatea și conservarea resurselor 
biologice marine, a biodiversității, a 
habitatelor și a ecosistemelor.
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Amendamentul 79
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 214, 2437, 2438, 2439 și 2441

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru statele membre

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru statele membre

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru statele membre este condiționată de 
respectarea de către acestea a normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului. 

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru statele membre este transparentă și 
este condiționată de respectarea de către 
acestea a normelor politicii comune în
domeniul pescuitului și a directivelor 
privind mediul menționate la articolul 12, 
precum și a aplicării principiului 
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precauției. 
(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului poate duce la întreruperea sau
suspendarea plăților sau la aplicarea unei 
corecții financiare a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste 
măsuri sunt proporționale cu natura, 
amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și a actelor juridice, a altor 
măsuri menționate la alineatul (1), 
precum și a aplicării principiului 
precauției, duce imediat la întreruperea sau 
suspendarea plăților sau la aplicarea unei 
corecții financiare a asistenței financiare 
acordate de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului. Aceste 
măsuri sunt proporționale cu natura, 
amploarea, durata și repetarea 
nerespectării. Se stabilește pentru toate 
statele membre o metodologie care 
include obiective, indicatori și măsurători 
omogene și transparente.
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Amendamentul 80
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453 și 2454

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru operatori

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru operatori

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru operatori este condiționată de 
respectarea de către aceștia a normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului. 

(1) Asistența financiară din partea Uniunii 
pentru operatori este condiționată de 
respectarea de către aceștia a normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului și 
a actelor juridice naționale bazate pe 
directivele privind mediul menționate la 
articolul 12. Asistența financiară nu este 
acordată pentru operațiuni care pun în 
pericol durabilitatea și conservarea 
resurselor biologice marine, a 
biodiversității, a habitatelor și a 
ecosistemelor.
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(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 
operatori duc la interzicerea temporară sau 
permanentă a accesului la asistența 
financiară a Uniunii și/sau la aplicarea unor 
reduceri financiare. Aceste măsuri sunt 
proporționale cu natura, amploarea, durata 
și repetarea încălcărilor grave.

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului și a 
actelor juridice enunțate la alineatul (1)
comise de operatori duc la interzicerea 
temporară sau permanentă a accesului la 
asistența financiară a Uniunii și/sau la 
aplicarea unor reduceri financiare. Aceste 
măsuri, puse în aplicare de statul membru,
sunt descurajatoare, eficiente și
proporționale cu natura, amploarea, durata 
și repetarea încălcărilor grave.

(3) Statele membre trebuie să se asigure că 
asistența financiară din partea Uniunii se 
acordă numai în cazul în care operatorului
în cauză nu i-au fost impuse sancțiuni 
pentru încălcări grave într-o perioadă de 
un an înainte de data cererii de asistență 
financiară din partea Uniunii.

(3) Statele membre se asigură că asistența 
financiară din partea Uniunii se acordă 
numai în cazul în care operatorul în cauză 
nu a comis nicio încălcare gravă într-o 
perioadă de trei ani înainte de data cererii 
de asistență financiară din partea Uniunii.
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Amendamentul 81
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 
2464 și 2465

Propunere de regulament
Articolul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliile consultative Consiliile consultative

(1) Sunt instituite consilii consultative 
pentru fiecare din domeniile de competență 
stabilite în anexa III, pentru a promova o 
reprezentare echilibrată a tuturor părților 
interesate și pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolele 2 și 3. 

(1) Sunt instituite consilii consultative 
pentru fiecare dintre domeniile sau sferele
de competență stabilite în anexa III, pentru 
a promova o reprezentare echilibrată a 
tuturor părților interesate, în conformitate 
cu articolul 54 alineatul (1), și pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite la articolele 2 și 3. 

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind modificarea 
respectivei anexe pentru a schimba 
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domeniile de competență, a crea noi 
domenii de competență pentru consiliile 
consultative sau a crea noi consilii 
consultative. 
(3) Fiecare consiliu consultativ își 
stabilește propriul regulament de 
procedură. 

(3) Fiecare consiliu consultativ își 
stabilește propriul regulament de 
procedură.
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Amendamentul 82
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 
2349 și 2351

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În special, se instituie, în 
conformitate cu anexa III, următoarele 
noi consilii consultative:
(a) un consiliu consultativ pentru 
regiunile ultraperiferice, împărțit în trei 
secțiuni, pentru fiecare dintre 
următoarele bazine maritime (Atlanticul 
de Vest, Atlanticul de Est și Oceanul 
Indian)
(b) un consiliu consultativ pentru 
acvacultură și pescuitul în apele 
interioare
(c) un consiliu consultativ pentru piețe
(d) un consiliu consultativ pentru Marea 
Neagră.
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Amendamentul 83
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 219, 220, 222, 1242, 2456,
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2458, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497 și 2499

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atribuțiile consiliilor consultative Atribuțiile consiliilor consultative

(-1) Înaintea adoptării oricărei propuneri 
de măsuri ce urmează a fi adoptate pe 
baza articolului 43 alineatul (2) din 
TFUE, cum ar fi planurile multianuale 
sau cadrele de măsuri tehnice, și de 
măsuri ce urmează a fi adoptate în 
conformitate cu articolul 55, Comisia 
solicită avizul consiliilor consultative care 
răspund de pescăriile din zona geografică 
respectivă. Această consultare nu aduce 
atingere consultării CSTEP sau altor 
organisme științifice relevante.

(1) Consiliile consultative pot: (1) Consiliile consultative pot:

(a) prezenta Comisiei sau statului membru 
în cauză recomandări și sugestii referitoare 
la gestionarea pescuitului și la acvacultură;

(a) prezenta Comisiei și statului membru în 
cauză recomandări și sugestii referitoare la 
gestionarea pescăriilor și la aspectele 
socioeconomice și de conservare legate
pescuit și acvacultură;

(b) informa Comisia și statele membre cu 
privire la problemele referitoare la 
gestionarea pescuitului și la acvacultură în 
zona lor de competență;

(b) informa Comisia și statele membre cu 
privire la problemele referitoare la 
gestionarea și aspectele socio-economice și 
de conservare ale pescuitului și, după caz, 
ale acvaculturii în zona sau sfera lor de 
competență și propune soluții de depășire 
a acestor probleme;

(c) contribui, în strânsă cooperare cu 
oamenii de știință, la colectarea, furnizarea 
și analizarea datelor necesare pentru 
elaborarea măsurilor de conservare.

(c) contribui, în strânsă cooperare cu 
oamenii de știință, la colectarea, furnizarea 
și analizarea datelor necesare pentru 
elaborarea măsurilor de conservare.

(ca) emite avize cu privire la proiectele de 
măsuri de conservare definite la 
articolul 17 și cu privire la proiectele de 
măsuri tehnice definite la articolul 21, 
urmând să le transmită apoi Comisiei și 
statului membru vizat în mod direct de 
pescăria sau zona în cauză.
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(2) Comisia și, dacă este cazul, statul 
membru în cauză trebuie să răspundă
într-un termen rezonabil la orice 
recomandare, sugestie sau informație 
primită în temeiul alineatului (1).

(2) Comisia și, dacă este cazul, statul 
membru în cauză ține seama în mod 
corespunzător de avizele, recomandările, 
sugestiile sau informările consiliilor 
consultative primite în temeiul 
alineatelor (-1) și (1) și răspunde acestor 
adrese în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare și, în orice caz, înainte ca 
măsurile să fi fost adoptate. În cazul în 
care măsurile finale adoptate se abat de la 
avizele, recomandările și sugestiile 
consiliilor consultative primite în temeiul 
alineatelor (-1) și (1), Comisia sau statul 
membru în cauză oferă explicații detaliate 
cu privire la motivele pentru care se abat.
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Amendamentul 84
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521 și 2522

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compoziția, modul de funcționare și 
finanțarea consiliilor consultative

Componența, modul de funcționare și 
finanțarea consiliilor consultative

(1) Consiliile consultative sunt alcătuite din 
organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și din alte grupuri de 
interese afectate de politica comună în 
domeniul pescuitului.

(1) Consiliile consultative sunt alcătuite 
din:

(a) organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și, după caz, al 
acvaculturii;
(b) alte grupuri de interese afectate de 
politica comună în domeniul pescuitului, 
organizații pentru protecția mediului și 
grupuri de consumatori.

În ceea ce privește litera (a), se 
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garantează faptul că angajatorii, pescarii 
independenți și angajații, precum și 
diferitele meserii în domeniul pescuitului, 
sunt corect reprezentate.
Pot participă în calitate de observatori 
reprezentanți ai administrațiilor naționale 
și regionale care au un interes în materie 
de pescuit în zona în cauză și cercetători 
din institutele științifice și de cercetare în 
domeniul pescuitului din statele membre 
și din instituțiile științifice internaționale 
care consiliază Comisia.
(1a) Pot participa ca observatori la 
reuniunile consiliilor consultative 
reprezentanți ai Comisiei și ai 
Parlamentului European. Pot fi invitați să 
participe ca observatori la reuniunile unui 
consiliu consultativ, atunci când se 
discută chestiuni care îi afectează, 
reprezentanți ai sectorului de pescuit și ai 
altor grupuri de interese din țări terțe, 
inclusiv reprezentanți ai organizațiilor 
regionale de pescuit care au un interes în 
materie de pescuit în zona sau pescăria 
aflată sub administrarea respectivului 
consiliu consultativ.

(2) Fiecare consiliu consultativ este format 
dintr-o adunare generală și un comitet 
executiv și adoptă măsurile necesare pentru 
organizarea sa și pentru a se asigura 
transparența și respectarea tuturor opiniilor 
exprimate.

(2) Fiecare consiliu consultativ este format 
dintr-o adunare generală și un comitet 
executiv și adoptă măsurile necesare pentru 
organizarea sa și pentru a se asigura 
transparența și respectarea tuturor opiniilor 
exprimate. 

(3) Consiliile consultative pot solicita 
asistență financiară din partea Uniunii, în 
calitate de organisme care urmăresc un 
obiectiv de interes european general.

(3) Consiliile consultative pot solicita 
asistență financiară din partea Uniunii, în 
calitate de organisme care urmăresc un 
obiectiv de interes european general.

(4) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind alcătuirea și 
funcționarea consiliilor consultative.

(4) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind alcătuirea și 
funcționarea consiliilor consultative, fără a 
aduce atingere alineatelor (1) și (1a) (nou).

Or. en
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Amendamentul 85
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 și 1425

Propunere de regulament
Articolul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 55a
Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în vigoare 
și se aplică, conform alineatului (2), 
pentru o perioadă de șase luni. În 
notificarea unui act delegat către 
Parlamentul European și Consiliu sunt 
menționate motivele aplicării procedurii 
de urgență.
(2) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecții cu privire la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 55 alineatul (5). 
Într-un astfel de caz, Comisia abrogă 
actul fără întârziere, în urma notificării 
deciziei Parlamentului European sau a 
Consiliului de a formula obiecții.
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Amendamentul 86
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2536

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia 2004/585/CE se abrogă cu 
efect de la data intrării în vigoare a 
normelor adoptate în temeiul articolului 51 

(2) Decizia 2004/585/CE se abrogă cu 
efect de la data intrării în vigoare a 
normelor adoptate în temeiul articolului 54
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alineatul (4) și al articolului 52 alineatul 
(4).

alineatul (4).
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Amendamentul 87
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 54, 227, 2546, 2547 și 2548

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

CONSILIILE CONSULTATIVE CONSILIILE CONSULTATIVE
Denumirea 
consiliului
consultativ

Zona de 
competență

Denumirea 
consiliului 
consultativ

Zona de 
competență

Marea Baltică Zonele ICES IIIb, 
IIIc și IIId

Marea Baltică Zonele ICES IIIb, 
IIIc și IIId

Marea 
Mediterană

Apele maritime 
ale Mării 
Mediterane la est 
de meridianul 
5°36’ longitudine 
vest

Marea 
Mediterană

Apele maritime 
ale Mării 
Mediterane la est 
de meridianul 
5°36’ longitudine 
vest

Marea Nordului Zonele ICES IV 
și IIIa

Marea Nordului Zonele ICES IV 
și IIIa

Apele nord-
vestice

Zonele ICES V 
(excluzând Va și 
numai apele 
Uniunii din zona 
Vb), VI și VII

Apele nord-
vestice

Zonele ICES V 
(excluzând Va și 
numai apele 
Uniunii din zona 
Vb), VI și VII

Apele sud-vestice Zonele ICES 
VIII, IX și X 
(apele din jurul 
insulelor Azore), 
și zonele CECAF 
34.1.1, 34.1.2 și 
34.2.0 (apele din
jurul insulelor 
Madeira și 

Apele sud-vestice Zonele ICES 
VIII, IX și X 
(apele din jurul 
insulelor Azore), 
și zonele CECAF 
34.1.1, 34.1.2 și 
34.2.0 (apele din 
jurul insulelor 
Madeira și 
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Canare) Canare)
Stocuri pelagice 
(putasu, macrou, 
stavrid negru, 
hering)

Toate zonele de 
competență (cu 
excepția Mării 
Baltice, a Mării 
Mediterane și a 
acvaculturii)

Stocuri pelagice 
(putasu, macrou, 
stavrid negru, 
hering)

Toate zonele de 
competență (cu 
excepția Mării 
Baltice, a Mării 
Mediterane și a 
acvaculturii)

Flotă pentru 
pescuitul în 
larg/de lungă 
distanță

Toate apele care 
nu aparțin 
Uniunii

Acvacultura Acvacultura, 
astfel cum este 
definită la 
articolul 5

Acvacultura și 
pescuitul în apele 
interioare

Acvacultura, 
astfel cum este 
definită la 
articolul 5, și 
toate apele 
interioare ale 
statelor membre 
ale UE

Regiunile 
ultraperiferice, 
divizate în trei 
bazine maritime: 
Atlanticul de 
Vest, Atlanticul 
de Est, Oceanul 
Indian

Toate zonele 
ICES care includ 
ape din jurul 
regiunilor 
ultraperiferice, în 
special apele 
maritime care 
aparțin de 
Guadelupa, 
Guyana 
Franceză, 
Martinica, 
Insulele Canare, 
Insulele Azore, 
Madeira și 
Réunion

Consiliul Mării 
Negre

Subzona 
geografică 
CGPM astfel 
cum este definită 
în 
Rezoluția CGPM/
33/2009/2

Consiliul 
consultativ 
pentru piețe

Toate zonele de 
piață
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Or. en

Amendamentul 88
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 235, 236, 238, 240, 241, 242 
și 248

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
contribuie la durabilitatea economică, 
socială și de mediu pe termen lung. Ea ar 
trebui să stabilească norme privind 
trasabilitatea, securitatea și calitatea 
produselor importate din UE, un standard 
de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului, securitatea alimentară și 
stabilitatea piețelor, precum și să asigure 
disponibilitatea resurselor și prețuri 
rezonabile de livrare către consumatori.

Or. en

Amendamentul 89
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265 și 285

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 

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

stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile de 
exploatare a stocurilor de resurse biologice 
marine și ratele mortalității prin pescuit 
sunt stabilite la niveluri care să permită 
refacerea stocurilor de pește, până în 
2020 cel târziu, peste nivelurile care pot să 
asigure productivitatea maximă durabilă și 
că toate stocurile refăcute sunt menținute 
la aceste niveluri. În cazurile în care nu 
sunt disponibile informații științifice 
suficiente, ar putea fi necesară aplicarea 
unor valori aproximative pentru producția 
maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 90
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Planurile multianuale ar trebui să fie 
principalul instrument care să garanteze 
că, până în 2015, ratele mortalității prin 
pescuit sunt stabilite la niveluri care să 
permită refacerea stocurilor de pește, 
până în 2020 cel târziu, peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă, și menținerea tuturor stocurilor 
refăcute la aceste niveluri. Numai un 
angajament ferm și obligatoriu de 
respectare a acestor termene poate să 
garanteze că se iau măsuri imediate și că 
procesul de refacere nu se întârzie și mai 
mult. În momentul stabilirii posibilităților 
de pescuit pentru stocurile în cazul cărora 
nu s-a adoptat încă niciun plan 
multianual, trebuie să asigure respectarea 
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deplină, de către Consiliu, a obiectivelor 
politicii agricole în domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 91
în numele Grupului S&D, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Trebuie să se ia în considerare faptul 
că starea stocurilor de pește ale Uniunii 
diferă într-o mare măsură de la un stoc la 
altul. Dacă la multe stocuri perioadele de 
refacere menționate în prezentul 
regulament sunt relativ ușor de atins, la 
altele ar fi necesare scăderi destul de mari 
în ceea ce privește mortalitatea piscicolă. 
Consecințele socioeconomice negative ale 
acestor reduceri justifică în anumite 
cazuri întârzierile legate de țintele 
amintite mai sus. Prin urmare, planurile 
multianuale pot limita reducerea TAC 
anuale la 25 %, chiar dacă respectarea cu 
strictețe a obiectivelor menționate mai sus 
ar impune reduceri mai consistente. 
Aceeași regulă ar trebui să se aplice în 
cazul stocurilor care nu intră încă sub 
incidența planurilor multianuale. Aceste 
norme nu ar trebui să se aplice în cazul în 
care stocurile nu se situează în limite 
sigure din punct de vedere biologic.

Or. en

Amendamentul 92
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) De asemenea, planurile multianuale 
pot conține dispoziții care să limiteze 
fluctuațiile anuale ale capturilor totale 
admisibile de stocuri refăcute, pentru a 
crea condiții mai stabile pentru sectorul 
piscicol. Limitele exacte ale acestor 
fluctuații ar trebui să figureze în planurile 
multianuale.

Or. en

Amendamentul 93
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Deciziile de gestionare în materie de 
producție maximă durabilă în pescăriile 
mixte iau în calcul dificultatea de a pescui 
toate stocurile dintr-o pescărie mixtă și de 
a obține producția maximă durabilă în 
același timp, în condițiile în care avizele 
arată că nu se poate realiza o creștere a 
selectivității pentru a evita așa-numitele 
specii „invazive” (choke species). În astfel 
de situații, ar trebui să se solicite ICES și 
CSTEP să ofere recomandări cu privire la 
nivelurile adecvate.

Or. en

Amendamentul 94
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 268 și 269
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 272, 273 și 274

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 96
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 281, 282, 283 și 284

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) În ceea ce privește gestionarea 
pescăriilor, trebuie pusă în aplicare o 
abordare ecosistemică, pentru a putea 
garanta că activitățile umane au un 
impact minimizat asupra ecosistemului și 
că capturile nedorite sunt prevenite, 
reduse la minimum și, dacă este posibil, 
eliminate, și că, treptat, toate capturile 
sunt debarcate.

Or. en

Amendamentul 97
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 și 344

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
nivelurilor actuale ridicate de capturi 
nedorite și pentru eliminarea treptată a
practicii aruncării înapoi în mare a 
capturilor. Din nefericire, actele 
legislative anterioare au obligat deseori 
pescarii să arunce înapoi în mare resurse 
valoroase. Într-adevăr, aruncarea 
capturilor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
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Uniunii sau de către navele de pescuit ale 
Uniunii.

pescăriilor. Ar trebui stabilită și pusă 
treptat în aplicare obligația de a debarca 
integral capturile din stocurile gestionate 
extrase în timpul activităților de pescuit în 
apele Uniunii sau de către navele de 
pescuit ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 98
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 8, 346 și 347

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Obligația de a debarca integral 
capturile ar trebui introdusă în funcție de 
fiecare pescărie în parte. Ar trebui să li se 
permită pescarilor să continue să arunce 
înapoi în mare speciile în cazul cărora 
cele mai bune avize științifice disponibile 
indică o rată de supraviețuire ridicată 
atunci când sunt aruncate înapoi în mare 
în condiții bine definite în cazul unei 
anumite pescării.

Or. en

Amendamentul 99
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului Verts/ALE, al 
Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Pentru ca obligația de a debarca 
integral capturile să poată funcționa și 
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pentru a atenua efectul structurii anuale 
variabile a capturilor, statele membre au 
posibilitatea transferului interanual de 
cote până la un anumit procent.

Or. en

Amendamentul 100
în numele Grupului S&D, al Grupului PPE, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al 
Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 349, 350, 351, 352, 353, 354 
și 355

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Debarcarea capturilor nedorite nu ar 
trebui să genereze avantaje economice 
complete pentru operator. În cazul 
debarcărilor de capturi de pește sub 
dimensiunea minimă de referință pentru 
conservare, destinația acestor capturi ar 
trebui să fie limitată și sa excludă vânzarea 
pentru consumul uman. Fiecare stat 
membru poate decide dacă dorește 
distribuirea gratuită a peștelui debarcat în 
scopuri de binefacere sau caritabile.

Or. en

Amendamentul 101
în numele Grupului S&D și al Grupului Verts/ALE și al Grupului ECR
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 13 și 458

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Ar trebui să fie introdus un sistem 
de concesiuni de pescuit pentru 
majoritatea stocurilor gestionate în cadrul 
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politicii comune în domeniul pescuitului. 
Acest sistem ar trebui să contribuie la 
transformarea posibilităților de pescuit 
ale unui stat membru în concesiuni sigure 
din punct de vedere juridic și exclusive. 
Deoarece resursele biologice marine sunt 
un bun comun, concesiunile de pescuit ar 
trebui să stabilească doar drepturi de 
utilizare a unei părți a posibilităților de 
pescuit anuale care revin unui stat 
membru, drepturile putând fi retrase în 
conformitate cu normele stabilite. 
Concesiunile de pescuit se atribuie pe 
baza unor criterii sociale și de mediu, 
printre altele. Revine statelor membre să 
decidă dacă aceste concesiuni de pescuit 
sunt transferabile.

Or. en

Amendamentul 102
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 16, 415, 452, 453 și 456

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(32) În anumite cazuri, statele membre 
trebuie totuși să ia măsuri specifice pentru 
a-și adapta capacitatea de pescuit la 
resursele disponibile. Prin urmare, 
capacitatea ar trebui evaluată pentru 
fiecare stoc și bazin din UE. Această 
evaluare se bazează pe orientări comune. 
Fiecare stat membru ar trebui să poată 
alege măsurile și instrumentele pe care 
dorește să le adopte pentru a reduce 
capacitatea de pescuit excesivă.

Or. en
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Amendamentul 103
în numele Grupului S&D, al Grupului ALDE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 506, 508, 510, 511, 512 și 513

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 104
în numele Grupului S&D, al Grupului Verts/ALE, al Grupului ECR și al Grupului EFD
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 23, 553, 554, 556, 557, 558, 
551, 552 și 555

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Este oportun ca Comisia să fie 
împuternicită prin acte delegate să 
instituie un nou consiliu consultativ și să 
modifice domeniile de competență ale 
consiliilor existente, având în vedere mai 
ales caracteristicile specifice ale Mării 
Negre.

(54) Având în vedere caracteristicile 
specifice ale regiunilor ultraperiferice, ale 
acvaculturii și ale pescuitului în apele 
interioare, ale piețelor și ale Mării Negre, 
se impune instituirea unui nou consiliu 
consultativ pentru fiecare în parte.

Or. en


