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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind politica comună în domeniul pescuitului
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0425),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0198/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, al 
Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C … /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2
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 

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să garanteze că 
activitățile sunt sustenabile și sunt 
gestionate în conformitate cu obiectivul 
obținerii unui mediu marin sănătos, 
pentru a asigura beneficii de mediu, 
economice și sociale sustenabile pe termen 
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standard de viață echitabil pentru sectorul 
pescuitului și la stabilitatea piețelor, 
precum și să asigure disponibilitatea 
resurselor și prețuri rezonabile de livrare 
către consumatori.

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

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În cadrul Summitului privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002, Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să acționeze 
împotriva reducerii continue a numeroase 
stocuri de pește. Prin urmare, Uniunea ar 
trebui să își îmbunătățească politica 
comună în domeniul pescuitului pentru a se 
asigura că, în mod prioritar, nivelurile 
populației stocurilor exploatate sunt 
restabilite și menținute la niveluri 
superioare celor care pot să asigure, cel 
târziu din 2015, producția maximă 
durabilă. 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 4
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Uniunea și statele membre se asigură 
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că, în cazul în care posibilitățile de pescuit 
trebuie reduse în mod drastic în cursul 
unei perioade de tranziție pentru a se 
obține producția maximă durabilă, se 
aplică măsuri sociale și financiare 
adecvate, pentru a se asigura 
supraviețuirea unui număr suficient de 
întreprinderi de-a lungul întregului lanț 
de producție, în vederea atingerii unui 
echilibru între capacitatea flotei și 
resursele disponibile atunci când se obține 
producția maximă durabilă.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Obiectivele politicii comune în
domeniul pescuitului ar trebui îndeplinite 
respectându-se prevederile articolelor 39 
și 41 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, referitoare la o 
abordare echilibrată în ceea ce privește 
utilizarea forței de muncă și la 
coordonarea eficientă a formării 
profesionale.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare a 
accesului la resurse în interiorul zonelor de 
12 mile marine ale statelor membre au 
funcționat în mod satisfăcător, fiind 
benefice pentru conservare prin limitarea 

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

efortului de pescuit în cea mai sensibilă 
parte a apelor Uniunii. De asemenea, 
aceste norme au menținut activitățile de 
pescuit tradiționale de care depinde foarte 
mult dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin urmare, 
aceste norme ar trebui să se aplice în 
continuare și ar putea fi consolidate 
pentru a oferi acces preferențial 
pescarilor care practică pescuitul la scară 
mică, pescuitul artizanal sau pescuitul 
costier.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
nivelurilor actuale ridicate de capturi 
nedorite și pentru eliminarea practicii 
aruncării înapoi în mare a capturilor. Din 
nefericire, actele legislative anterioare au 
obligat deseori pescarii să arunce înapoi 
în mare resurse valoroase. Aruncarea
capturilor înapoi în mare reprezintă o 
risipă considerabilă și afectează negativ
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine, 
precum și viabilitatea financiară a 
pescăriilor. Ar trebui stabilită și pusă 
treptat în aplicare 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



PE483.528v01-00 10/122 PR\892576RO.doc

RO

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Obligația de a debarca integral 
capturile ar trebui introdusă pentru 
activitățile de pescuit de la caz la caz. 
Acest lucru ar permite adoptarea unor 
planuri multianuale care să includă toate 
prevederile detaliate necesare privind 
activitatea de pescuit în cauză, înainte ca 
obligația de a debarca integral capturile 
să intre în vigoare în ceea ce privește 
activitatea de pescuit respectivă. 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 activități de pescuit.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Pentru ca obligația de a debarca 
integral capturile să poată funcționa și 
pentru a atenua efectul structurii anuale 
variabile a capturilor, statele membre pun 
în aplicare posibilitatea transferului 
interanual de cote („măsuri bancare și de 
împrumut”) menționată în Regulamentul 
(CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 
1996 privind introducerea unor condiții 
suplimentare pentru gestionarea 
interanuală a totalurilor admise de 
captură (TAC) și a cotelor de pescuit1 și în 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului din 20 noiembrie 2009 de 
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stabilire a unui sistem comunitar de 
control pentru asigurarea respectării 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului2.
_______________
1 JO L 115, 9.5.1996, p.3.
2 JO L 343, 22.12.2009, p.1.

Or. en

Justificare

Dacă toate capturile trebuie debarcate, pescarii trebuie să beneficieze de combinația 
adecvată de cote. În zonele de pescuit mixte, această combinație de cote nu va fi aceeași în 
fiecare an, astfel că statele membre și pescarii ar trebui să aplice prevederile existente care 
permit flexibilitatea.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) În ceea ce privește stocurile pentru 
care nu au fost stabilite planuri 
multianuale, ar trebui asigurate rate de 
exploatare prin care să se ajungă la 
producția maximă durabilă, prin stabilirea 
de limite pentru capturi sau pentru efortul 
de pescuit sub rata de mortalitate prin 
pescuit care este compatibilă cu producția
maximă durabilă (Fmsy). Dacă nu sunt 
disponibile date suficiente, pescuitul ar 
trebui gestionat utilizându-se standarde 
echivalente. În cazul în care un stoc de 
pește este pescuit în mod excesiv, limitele 
pentru capturi sau pentru efortul de 
pescuit se stabilesc la un nivel care să 
permită stocului să se apropie de niveluri 
superioare celor care pot asigura 
producția maximă durabilă.

Or. en
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să asigure 
îndeplinirea de către toate flotele și 
pescăriile Uniunii a unor obiective 
stabilite în comun. Cu toate acestea, 
circumstanțele specifice din Marea 
Mediterană, inclusiv nivelul ridicat al 
stocurilor de pește în pericol de epuizare, 
volumul foarte mare al activităților de 
pescuit la scară mică și lipsa datelor 
științifice, implică adoptarea, pentru o 
perioadă de tranziție, a unei abordări 
orientate pentru Marea Mediterană, care 
să vizeze realizarea unui pescuit 
sustenabil.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Uniunea ar trebui să-și consolideze 
eforturile în vederea eficientizării 
cooperării și gestionării stocurilor la nivel 
internațional în mările care se 
învecinează atât cu state UE, cât și cu țări 
terțe. Acest lucru este valabil îndeosebi în 
ceea ce privește Marea Neagră, în cazul 
căreia Uniunea ar trebui să susțină 
crearea unei organizații regionale de 
gestionare a pescuitului pentru Marea 
Neagră.

Or. en
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Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Ar trebui pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit pentru majoritatea 
stocurilor gestionate în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului la un an 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Acest sistem ar trebui să 
contribuie la transformarea posibilităților
de pescuit anuale ale unui stat membru în 
concesiuni sigure din punct de vedere 
juridic și exclusive. Deoarece resursele 
biologice marine sunt un bun comun, 
concesiunile de pescuit 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.

Or. en

Justificare

Ar trebui instituit un sistem în care să fie clar cine are dreptul de a pescui. Un sistem bazat pe 
concesiuni de pescuit sporește simțul proprietății și responsabilitatea fiecărui pescar în parte. 
Caracterul transferabil ar trebui să fie obligatoriu numai în cazul în care un stat membru nu 
își adaptează capacitatea de pescuit la resursele disponibile.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) Concesiunile de pescuit ar trebui să 
poată fi închiriate între pescarii activi 
pentru ca gestionarea posibilităților de 
pescuit să fie descentralizată și încredințată 
sectorului pescuitului.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică crearea de către 
statele membre a unor mecanisme în 
vederea asigurării accesului echitabil la 
resursele piscicole pentru astfel de flote și 
comunitățile afectate aferente.

Or. en

Amendamentul 16
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

(32) În anumite cazuri, statele membre 
trebuie totuși să ia măsuri specifice pentru 
a-și adapta capacitatea de pescuit la 
resursele disponibile. Prin aceste măsuri ar 
trebui să se stabilească plafoane obligatorii 
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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.

pentru capacitatea maximă a flotei și să se 
asigure, prin intermediul evaluărilor 
capacității și al adaptării nivelului flotei, 
faptul că adaptarea se realizează la 
nivelul zonelor de pescuit specifice.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Statele membre și Uniunea oferă un 
nivel adecvat de protecție socială 
pescarilor care sunt nevoiți să părăsească 
sectorul în cazurile în care trebuie redusă 
supracapacitatea.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 32b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În vederea îmbunătățirii cooperării 
cu țările vecine și a unei mai bune 
gestionări a stocurilor comune, Uniunea 
ar trebui să aibă ca obiectiv încheierea 
unor acorduri de cooperare pentru pescuit 
sustenabil cu țările respective. Spre 
deosebire de acordurile pentru pescuit 
sustenabil, aceste acorduri de cooperare 
nu ar trebui să vizeze obținerea 
drepturilor de pescuit pentru navele 
Uniunii, ci ajungerea la situația în care 
Uniunea oferă finanțare și asistență 
tehnică în schimbul aplicării unor norme 
de gestionare sustenabilă identice sau 
comparabile cu cele ale Uniunii în 
respectiva țară terță parteneră.

Or. en

Amendamentul 20
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 reprezintă un element 
important al securității alimentare a 
Uniunii și necesită o abordare specifică în 
ceea ce privește gestionarea. 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 
pe termen lung a cetățenilor europeni și să 
se contribuie la satisfacerea cererii tot mai 
mari de alimente de origine acvatică la 
nivel mondial.

Or. en
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Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Asistența financiară a Uniunii trebuie
condiționată de respectarea de către statele 
membre și de către operatori a politicii 
comune în domeniul pescuitului. Astfel, 
această asistență financiară trebuie
întreruptă sau suspendată sau trebuie să 
facă obiectul unor corecții în cazurile de 
încălcare de către statele membre a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și în cazul unor încălcări grave 
ale normelor respective de către operatori.

(52) Asistența financiară a Uniunii ar 
trebui condiționată de respectarea de către 
statele membre și de către operatori, 
inclusiv de proprietarii de nave, a politicii 
comune în domeniul pescuitului. Astfel, 
această asistență financiară ar trebui
întreruptă sau suspendată sau trebuie să 
facă obiectul unor corecții în cazurile de 
încălcare de către statele membre a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și în cazul unor încălcări grave 
ale normelor respective de către operatori.

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Dialogul cu părțile interesate s-a 
dovedit esențial pentru îndeplinirea 
obiectivelor politicii comune în domeniul 
pescuitului. Având în vedere condițiile 
diferite existente în apele Uniunii și 
regionalizarea sporită a politicii comune în 
domeniul pescuitului, consiliile 
consultative trebuie să permită politicii 
comune în domeniul pescuitului să 
beneficieze de cunoștințele și experiența 
tuturor părților interesate.

(53) Dialogul cu părțile interesate, inclusiv 
cu partenerii sociali, s-a dovedit esențial 
pentru îndeplinirea obiectivelor politicii 
comune în domeniul pescuitului și ar 
trebui încurajat în continuare la nivel 
local, național și la nivelul Uniunii. 
Având în vedere condițiile diferite 
existente în apele Uniunii și regionalizarea 
sporită a politicii comune în domeniul 
pescuitului, consiliile consultative ar trebui
să permită politicii comune în domeniul 
pescuitului să beneficieze de cunoștințele și 
experiența tuturor părților interesate.

Or. en
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Amendamentul 23
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) 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 și 
ale regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Este deosebit de important ca Comisia 
să desfășoare consultări adecvate în etapa 
pregătitoare a adoptării actelor delegate, 
inclusiv la nivel de experți.

(56) Este deosebit de important ca Comisia 
să desfășoare consultări adecvate cu părțile 
interesate, inclusiv cu partenerii sociali, în 
etapa pregătitoare a adoptării actelor 
delegate, inclusiv la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al 
Consiliului din 25 februarie 2008 privind 
instituirea unui cadru comunitar pentru 
colectarea, gestionarea și utilizarea 
datelor din sectorul pescuitului și 
sprijinirea consultanței științifice cu 
privire la politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie abrogat, dar trebuie să 

eliminat
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se aplice în continuare programelor 
naționale adoptate pentru colectarea și 
gestionarea datelor pentru anii 2011 –
2013.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Partea I – articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Partea I – articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) reducerea și, atunci când este posibil, 
eliminarea impactului asupra mediului al 
activităților de pescuit.

Or. en

Justificare

Acesta ar trebui să fie un obiectiv orizontal pentru toate măsurile luate în cadrul PCP.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să garanteze că 

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului garantează că activitățile de 



PE483.528v01-00 20/122 PR\892576RO.doc

RO

activitățile de pescuit și de acvacultură 
asigură condiții de mediu, economice și 
sociale sustenabile pe termen lung și 
contribuie la disponibilitatea aprovizionării 
cu alimente.

pescuit și de acvacultură sunt sustenabile 
și sunt gestionate în conformitate cu 
obiectivul obținerii unui mediu marin 
sănătos, asigurând astfel beneficii de 
mediu, economice și sociale sustenabile pe 
termen lung și contribuind la 
disponibilitatea aprovizionării cu alimente.

Or. en

Justificare

Condițiile sustenabile de mediu reprezintă o condiție prealabilă pentru asigurarea dezvoltării 
economice și sociale sustenabile în sectorul pescuitului.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
maxime durabile.

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului aplică abordarea precaută a 
gestionării pescuitului și a acvaculturii și 
stabilește rate de exploatare pentru toate 
stocurile, care urmăresc să garanteze că
până în 2015, populațiile de specii 
recoltate sunt refăcute și menținute peste 
nivelurile care permit obținerea producției 
maxime durabile.

Or. en

Justificare

Gestionarea pescuitului vizează obținerea unei biomase corespunzătoare producției maxime 
durabile (BMSY) până în 2015. Principalul instrument va fi stabilirea ratelor de exploatare 
corespunzătoare.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pescuitului pune în aplicare abordarea 
ecosistemică a gestionării pescuitului și a 
acvaculturii, pentru a garanta că 
impacturile acestor activități asupra 
ecosistemului marin sunt limitate.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Politica comună de pescuit contribuie 
la atingerea și menținerea unei bune stări 
ecologice, astfel cum se prevede în 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 
2008 de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin și în Decizia 2010/477/UE a 
Comisiei din 1 septembrie 2010 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine1 și în alte acte 
legislative privind mediul ale Uniunii.
_______________
1 JO L 232, 2.9.2010, p.14.

Or. en

Justificare

Clarificare: PCP contribuie la îndeplinirea obiectivelor legislației din domeniul mediului.

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica comună în domeniul 
pescuitului asigură adaptarea capacității 
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de pescuit a flotelor la niveluri de 
exploatare conforme cu prevederile 
alineatului (2).

Or. en

Justificare

Supracapacitatea reprezintă un factor foarte important al pescuitului excesiv.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și să garanteze treptat 
debarcarea tuturor capturilor din astfel de
stocuri;

(a) să garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor din stocuri comerciale;

Or. en

Justificare

Prima parte a textului este transferată la o nouă literă.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să reducă la minimum și, atunci când 
este posibil, să elimine capturile nedorite;

Or. en

Justificare

Text transferat de la litera (a) și modificat. PCP ar trebui să ajute pescarii să evite toate 
capturile accidentale, nu numai pe cele din stocuri comerciale.
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Amendamentul 35
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) să promoveze dezvoltarea activităților 
de acvacultură sustenabile și bazate pe 
ecosistem, pentru a contribui la securitatea 
alimentară și la ocuparea forței de muncă 
în zonele costiere și rurale;

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să contribuie la un nivel de trai 
echitabil pentru cei ce depind de activitățile 
de pescuit și să asigure standarde de 
muncă îmbunătățite pentru pescari, 
îndeosebi prin respectarea legislației în 
materie de sănătate și siguranță și prin 
prevederea unor contracte colective de 
muncă pentru lucrători;

Or. en
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Amendamentul 38
Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) să garanteze colectarea datelor în mod 
sistematic, armonizat și la nivel de 
ecosistem și gestionarea lor în mod 
transparent.

Or. en

Justificare

O abordare ecosistemică în ceea ce privește gestionarea pescuitului necesită date la nivel de 
ecosistem.

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Politica comună în domeniul pescuitului 
este ghidată de următoarele principii de 
bună guvernanță:

Politica comună în domeniul pescuitului 
aplică următoarele principii de bună 
guvernanță:

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Partea I – 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 amplă implicare a părților interesate, 
inclusiv a partenerilor sociali, în toate 
etapele, de la conceperea măsurilor și până 
la punerea lor în aplicare;

Or. en
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Amendamentul 41
Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) realizarea de evaluări ale impactului 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) egalitate între dimensiunea internă și 
cea externă a politicii comune în 
domeniul pescuitului, astfel încât 
standardele și mecanismele de punere în 
aplicare care se aplică în Uniune să se 
aplice, atunci când este cazul, și pe plan 
extern;

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) transparență în ceea ce privește 
prelucrarea datelor și procesul decizional, 
în conformitate cu Convenția Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite privind accesul la 
informație, participarea publicului la 
luarea deciziei și accesul la justiție în 
probleme de mediu („Convenția de la 
Aarhus”), aprobată în numele Uniunii 
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prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului 
din 17 februarie 2005 privind încheierea,
în numele Comunității Europene, a 
Convenției privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziei 
și accesul la justiție în probleme de 
mediu1.
______________________
1 JO L 124, 17.5.2005, p. 1.

Or. en

Justificare

În conformitate cu angajamentele UE în temeiul Convenției de la Aarhus și Inițiativa UE în 
materie de transparență.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „pescar” se înțelege orice persoană 
care practică pescuitul profesional, astfel 
cum este recunoscut de statul membru, la 
bordul unei nave de pescuit operaționale, 
sau care desfășoară activitatea de 
recoltare profesională a organismelor 
marine, astfel cum este recunoscută de 
către statul membru, fără navă;

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – 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 captura maximă care poate fi 
extrasă dintr-un stoc de pește continuu și 
pe o perioadă nedeterminată, fără a avea 
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efecte negative asupra reproducerii 
stocului;

Or. en

Justificare

Producția maximă durabilă, fiind  un concept esențial al reformei, ar trebui definită în mod 
clar.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – 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 
mediului acestora;

- 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 trebuie să justifice 
decizia de a amâna sau a nu lua măsuri de 
gestionare pentru conservarea sau 
prevenirea deteriorării speciilor vizate, a 
speciilor asociate sau dependente, precum 
și a speciilor care nu sunt vizate și a 
mediului acestora;

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 9a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „Fmsy” se înțelege rata de 
mortalitate prin pescuit care este 
compatibilă cu obținerea producției 
maxime durabile;

Or. en
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Amendamentul 48
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – alineatul 1 – liniuța 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „limită de captură” se înțelege o 
limită cantitativă pentru debarcările dintr-
un stoc de pește sau dintr-un grup de 
stocuri de pește într-o anumită perioadă;

- prin „limită de captură” se înțelege o 
limită cantitativă în ceea ce privește toți 
peștii dintr-un stoc de pește sau dintr-un 
grup de stocuri de pește pe care un pescar 
sau un grup de pescari are voie să-i 
captureze sau să-i omoare (fie în vederea 
recoltării, a colectării sau a capturării, fie 
neintenționat) într-o anumită perioadă;

Or. en

Justificare

Limitele de captură ar trebui să se aplice pentru toți peștii capturați, nu numai pentru cei 
debarcați.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – 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 
nivel dorit de producție;

- 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 
cu, de exemplu, un nivel acceptabil de risc 
biologic sau un nivel dorit de producție;

Or. en

Justificare

Nivelurile de referință trebuie înțelese ca fiind o limită care nu ar trebui depășită, și nu o 
valoare de referință țintă.
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Amendamentul 50
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 14a (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

Justificare

Definiția provine din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului (JO L 409, 30.12.2006, 
p.11), articolul 2 punctul 2.

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 14b (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;

Or. en

Justificare

Formulare utilizată în amendamentul la articolul 8 (măsuri tehnice).

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 14c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „zonă de refacere a stocurilor de 
pește” se înțelege o zonă geografică 
delimitată în mod clar în apele teritoriale 
ale unui stat membru, în care este 
interzisă orice activitate de pescuit;

Or. en

Justificare

Formulare utilizată în noul articol 7a.

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – 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 sau efort de pescuit;

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „concesiuni de pescuit transferabile” 
se înțelege drepturi revocabile de utilizare 
a unei anumite părți din posibilitățile de 
pescuit alocate unui stat membru sau 
stabilite în planurile de gestionare 
adoptate de un stat membru în 
conformitate cu articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, pe 

- prin „concesiuni de pescuit” se înțelege 
drepturi exclusive, revocabile și 
individuale de utilizare a unei anumite 
părți din posibilitățile de pescuit alocate 
unui stat membru;
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care titularul le poate transfera altor 
deținători eligibili de astfel de concesiuni 
de pescuit transferabile;

Or. en

Justificare

Este necesară modificarea definiției pentru a o alinia la amendamentele la articolele 27 și 28.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 17a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „drepturi teritoriale de utilizare 
pentru pescuit” (TURF) se înțelege 
drepturi exclusive, revocabile și 
netransferabile de utilizare în vederea 
pescuitului într-o anumită zonă, atribuite 
de un stat membru unui pescar individual 
sau unui grup de titulari eligibili;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a TURF pentru măsurile tranzitorii pentru Marea Mediterană (noua 
parte IV); și alte state membre pot opta pentru folosirea acestui tip de drepturi de utilizare ca 
alternativă la concesiunile de pescuit în vederea atingerii obiectivelor de sustenabilitate în 
ceea ce privește stocurile care nu fac obiectul posibilităților de pescuit stabilite de Consiliu.

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „posibilități de pescuit individuale” 
se înțelege posibilitățile de pescuit anuale 
alocate titularilor de concesiuni de pescuit 
transferabile dintr-un stat membru pe baza 
proporției de posibilități de pescuit care 
aparține statului membru respectiv;

- prin „posibilități de pescuit individuale” 
se înțelege posibilitățile de pescuit anuale 
alocate titularilor de concesiuni de pescuit 
dintr-un stat membru pe baza proporției de 
posibilități de pescuit care aparține statului 
membru respectiv, după efectuarea 
posibilelor schimburi între statele 
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membre;

Or. en

Justificare

Clarificare: statele membre pot atribui titularilor de concesiuni de pescuit numai 
posibilitățile de pescuit pe care le păstrează sau pe care le primesc de la alte state membre 
prin intermediul schimburilor. Nu pot aloca posibilitățile de pescuit pe care le-au atribuit 
titularilor concesiunilor de pescuit respective.

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – 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 pe baza tonajului exprimat în 
GT (tonaj brut) și a puterii sale exprimate
în kW (kilowați), astfel cum sunt definite 
în articolele 4 și 5 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2930/86, și, după caz, pe baza unor 
caracteristici suplimentare, cum ar fi 
uneltele și caracteristicile operaționale, 
precum și alte echipamente; 

Or. en

Justificare

Capacitatea de pescuit descrie în primul rând capacitatea unei nave sau a unei flote de a 
captura pește. Tonajul brut și puterea motorului sunt utile ca indicatori simplificați, dar o 
serie de alți factori influențează, de asemenea, capacitatea de pescuit, printre aceștia fiind 
dimensiunea, echipamentele și caracteristicile operaționale ale navelor. Acești factori ar 
trebui luați în considerare atunci când este necesară măsurarea mai exactă a capacității.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „operator” se înțelege persoana fizică 
sau juridică ce operează sau deține o 

- prin „operator” se înțelege persoana fizică 
sau juridică ce operează sau deține o 
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întreprindere care desfășoară oricare dintre 
activitățile legate de oricare dintre etapele 
lanțurilor de producție, prelucrare, 
comercializare, distribuție și vânzare cu 
amănuntul a produselor obținute din 
pescuit și acvacultură;

întreprindere care desfășoară oricare dintre 
activitățile legate de oricare dintre etapele 
lanțurilor de producție, prelucrare, 
comercializare, distribuție și vânzare cu 
amănuntul a produselor obținute din 
pescuit și acvacultură sau orice altă 
organizație care reprezintă profesioniștii 
din domeniul pescuitului, recunoscută din 
punct de vedere juridic și responsabilă de 
gestionarea accesului la resursele 
piscicole și a activităților profesionale de 
pescuit și acvacultură;

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „excedent de captură admisibilă” se 
înțelege acea parte a capturii admisibile pe 
care un stat costier nu are capacitatea de a 
o recolta;

- prin „excedent de captură admisibilă” se 
înțelege acea parte a capturii admisibile pe 
care un stat costier nu are capacitatea de a 
o recolta, menținând rata globală de 
exploatare pentru stocurile individuale 
sub niveluri care permit refacerea 
acestora și menținând populațiile de specii 
recoltate peste niveluri care pot asigura 
producția maximă durabilă;

Or. en

Justificare

Definiția excedentului trebuie să asigure evitarea pescuitului excesiv în apele țărilor terțe.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „biomasa stocului de reproducere” se 
înțelege o estimare a masei de pește dintr-o 

- prin „biomasa stocului de reproducere” se 
înțelege o estimare a masei de pește 
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anumită resursă care se reproduce la un 
anumit moment, cuprinzând atât masculii, 
cât și femelele, și incluzând peștii vivipari;

dintr-un anumit stoc care este suficient de 
matur pentru a se reproduce, cuprinzând 
atât masculii, cât și femelele, și incluzând 
peștii vivipari;

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Partea II – articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În apele situate în zona de până la 12 
mile marine de la liniile de bază aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția lor, statele 
membre sunt autorizate, de la 1 ianuarie 
2013 până la 31 decembrie 2022, să 
restricționeze pescuitul la navele de pescuit 
care pescuiesc în mod tradițional în apele 
respective pornind din porturile de pe 
coasta adiacentă, fără a aduce atingere 
aranjamentelor aplicabile navelor de 
pescuit ale Uniunii care arborează 
pavilionul altor state membre în baza 
relațiilor de vecinătate existente între 
statele membre și aranjamentelor cuprinse 
în anexa I, prin care sunt stabilite, pentru 
fiecare stat membru, zonele geografice din 
interiorul zonelor costiere ale altor state 
membre în care se desfășoară activități de 
pescuit, precum și speciile vizate. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
restricțiile instituite în temeiul prezentului 
alineat.

(2) În apele situate în zona de până la 12 
mile marine de la liniile de bază aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția lor, statele 
membre sunt autorizate, de la 1 ianuarie 
2013 până la 31 decembrie 2022, să 
restricționeze pescuitul la navele de pescuit 
care pescuiesc în mod tradițional în apele 
respective pornind din porturile de pe 
coasta adiacentă, fără a aduce atingere 
aranjamentelor aplicabile navelor de 
pescuit ale Uniunii care arborează 
pavilionul altor state membre în baza 
relațiilor de vecinătate existente între 
statele membre și aranjamentelor cuprinse 
în anexa I, prin care sunt stabilite, pentru 
fiecare stat membru, zonele geografice din 
interiorul zonelor costiere ale altor state 
membre în care se desfășoară activități de 
pescuit, precum și speciile vizate. Statele 
membre prevăd un acces exclusiv sau 
preferențial pentru pescarii care 
desfășoară activități de pescuit la scară 
mică, artizanal sau costier, ținând seama 
de factori sociali și de mediu, inclusiv de 
beneficiile pe care le poate implica 
acordarea accesului exclusiv sau 
preferențial întreprinderilor locale sau 
microîntreprinderilor și pescarilor care 
utilizează practici de pescuit selective și cu 
impact redus. Statele membre informează 
Comisia cu privire la restricțiile instituite 
în temeiul prezentului alineat.
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Or. en

Justificare

Pescarii care practică pescuitul la scară mică sau artizanal ar trebui să beneficieze de acces 
preferențial. Aceștia asigură mai multe locuri de muncă decât navele de pescuit la scară 
mare, precum și o valoare adăugată mai mare pentru comunitățile costiere.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Partea III

Textul propus de Comisie Amendamentul

MĂSURI PENTRU CONSERVAREA 
RESURSELOR BIOLOGICE MARINE

MĂSURI PENTRU CONSERVAREA ȘI 
EXPLOATAREA SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR BIOLOGICE MARINE

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stabilirea unor ținte pentru exploatarea 
sustenabilă a stocurilor și protecția 
mediului marin;

Or. en

Justificare

Măsurile de conservare pot viza și stabilirea unor ținte pentru protecția mediului marin, cum 
ar fi limite specifice pentru capturile accidentale.

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirea de stimulente, inclusiv a 
unora de natură economică, destinate 

(d) stabilirea de stimulente destinate 
promovării unor metode de pescuit mai 
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promovării unui pescuit mai selectiv sau 
cu impact redus;

selective sau cu impact redus, incluzând 
accesul preferențial la posibilitățile de 
pescuit și stimulente de natură 
economică;

Or. en

Justificare

Cel mai elegant stimulent pentru utilizarea uneltelor selective este acordarea unei părți mai 
mare din cotă pescarului în cauză.

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) adoptarea măsurilor tehnice menționate 
la articolul 14;

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

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) adoptarea unor măsuri privind obligația 
de a debarca integral capturile în 
conformitate cu articolul 15;

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) adoptarea altor măsuri care să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 
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la articolele 2 și 3.

Or. en

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Partea III – articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Instituirea unor zone de refacere a 

stocurilor de pește
(1) Pentru a asigura efectul invers 
prăbușirii sectorului pescuitului și pentru 
a conserva resursele acvatice vii și 
ecosistemele 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 includ 
zone importante pentru productivitatea 
piscicolă, în special zone de creștere, zone 
de depunere a icrelor și zone de hrănire 
ale stocurilor de pește.
(2) Statele membre identifică și 
desemnează toate zonele necesare pentru 
instituirea unei rețele coerente de zone de 
refacere a stocurilor de pește care să 
reprezinte între 10 % și 20 % din apele 
teritoriale ale fiecărui stat membru și 
informează Comisia cu privire la aceste 
zone. Instituirea rețelei se face treptat, în 
conformitate cu următorul calendar:
(a) Până la ...*:
- zonele de refacere a stocurilor de pește 
reprezintă cel puțin 5 % din apele 
teritoriale ale fiecărui stat membru;
(b) Până la ...**:
- zonele de refacere a stocurilor de pește 
reprezintă cel puțin 10 % din apele 
teritoriale ale fiecărui stat membru.
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(3) 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 mai multor alte zone 
de aceeași dimensiune;
(4) Măsurile și deciziile menționate la 
alineatele (2) și (3) de mai sus sunt 
notificate Comisiei, alături de motivele 
științifice, tehnice, sociale și juridice ale 
acestora, și sunt puse la dispoziția 
publicului.
(5) Autoritățile competente ale statelor 
membre în cauză decid dacă zonele de 
refacere a stocurilor de pește desemnate 
în temeiul alineatelor (1)-(3) 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.
(6) 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 arimate și depozitate pe 
parcursul tranzitării.
(7) Uniunea ia, de asemenea, măsuri în 
vederea reducerii potențialelor consecințe 
sociale și economice negative ale 
instituirii unor zone de refacere a 
stocurilor de pește.
__________________________
* JO: a se introduce data: un an de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
** JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 



PR\892576RO.doc 39/122 PE483.528v01-00

RO

regulament.

Or. en

Justificare

O explicație referitoare la această propunere se găsește în expunerea de motive.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Partea III – articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Partea III – articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
în anumite zone sau anotimpuri;

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Partea III – articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) interzicerea sau restricționarea 
activităților de pescuit în anumite zone 
și/sau perioade, inclusiv în vederea 
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protejării zonelor de depunere a icrelor și 
de creștere sau a altor habitate piscicole 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Partea III – articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cerințe aplicabile navelor de pescuit 
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;

(e) cerințe aplicabile navelor de pescuit 
pentru ca acestea să își înceteze 
operațiunile într-o anumită zonă pentru o 
anumită perioadă minimă pentru a proteja 
habitate piscicole esențiale și funcțiile pe 
care acestea le îndeplinesc, precum și 
speciile enumerate în anexa IV la 
Directiva 92/43/CEE și în Directiva 
2009/147/EC și agregări temporare ale
unei resurse marine vulnerabile;

Or. en

Justificare

Nu numai resursele marine vulnerabile ar trebui protejate, ci și habitatele piscicole esențiale 
și funcțiile acestora, precum și speciile protejate enumerate în directivele privind păsările și 
habitatele.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 
acționând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, elaborează planuri 
multianuale care să prevadă măsuri de 
conservare pentru menținerea sau refacerea 
stocurilor de pește peste nivelurile care pot 
să asigure producția maximă durabilă 
pentru toate zonele de pescuit până la ...*.
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________________________
* JO: a se introduce data: patru ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 de 
pescuit pentru stocurile de pește în cauză, 
pornind de la niveluri-limită de referință 
predefinite; și

Or. en

Justificare

Aceste niveluri de referință ar trebui înțelese ca limite care nu ar trebui depășite.

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Justificare

Aceste niveluri de referință ar trebui înțelese ca limite care nu ar trebui depășite.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care să reducă la minimum 
impactul activităților de pescuit asupra 
mediului marin, în conformitate cu 
legislația Uniunii și cu acordurile 
internaționale.

Or. en

Justificare

PCP ar trebui să asigure respectarea și punerea în aplicare a legislației din domeniul 
mediului.

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 în mod corespunzător 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 în mod 
corespunzător de interacțiunile dintre 
stocuri, pescării și ecosistemul marin.

Or. en

Justificare

Pentru a se ajunge la o gestionare ecosistemică reală, ar trebui să se țină seama de întregul 
ecosistem.

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Partea III – articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Planurile multianuale trebuie să se 
bazeze pe abordarea precaută a gestionării 

(4) Planurile multianuale sunt conforme cu 
obiectivele prevăzute la articolele 2 și 3, se 
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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.

bazează pe abordarea precaută a gestionării 
pescuitului și țin 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.

Or. en

Justificare

Este evident că planurile multianuale ar trebui să vizeze îndeplinirea acelorași obiective ca 
prezentul regulament de bază.

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Partea III – articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 adaptări 
ale ratei mortalității prin pescuit, astfel 
încât să se ajungă la refacerea și 
menținerea tuturor stocurilor peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă cel târziu în 2015.

Or. en

Justificare

Formulare conformă cu articolul 2 modificat.

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Partea III – articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

(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 aplică abordarea 
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măsuri de precauție care să asigure un 
nivel comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

precaută a gestionării pescuitului și 
stabilesc standarde și măsuri echivalente
care să asigure un nivel cel puțin 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

Or. en

Justificare

Insuficiența datelor nu ar trebui folosită ca scuză pentru a nu acționa.

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Partea III – articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Planurile multianuale oferă un cadru 
prin care se asigură faptul că statele 
membre care desfășoară activități în 
aceeași zonă de pescuit iau măsuri 
coerente între ele, în conformitate cu 
articolul 34, în vederea adaptării 
capacității flotei pentru a ajunge la 
niveluri compatibile cu articolul 2.

Or. en

Justificare

Ar fi de preferat ca măsurile de combatere a supracapacității să fie implementate la nivel de 
zonă de pescuit, existând coordonare între statele membre în cauză.

Amendamentul 82
Propunere de regulament
Partea III – articolul 10 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Planurile multianuale prevăd măsuri 
care contribuie la atingerea și menținerea 
unei bune stări ecologice a mediului 
marin, precum și la o stare de conservare 
corespunzătoare a speciilor și habitatelor, 
astfel cum se prevede în legislația Uniunii 
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în domeniul mediului.

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) domeniul de aplicare, mai exact 
stocurile, pescăria și ecosistemul marin 
cărora li se aplică planul multianual;

(a) domeniul de aplicare, mai exact 
stocurile, zonele de pescuit și ecosistemul 
marin cărora li se aplică planul multianual;

Or. en

Justificare

Un plan multianual poate include mai multe zone de pescuit.

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) obiective specifice care să fie
compatibile cu obiectivele prevăzute la 
articolele 2 și 3;

Or. en

Justificare

Reformulat pentru a se evita confuzia dintre obiectivele planurilor multianuale stabilite la 
articolul 10 și conținutul planurilor multianuale, care ar trebui să includă obiectivele 
specifice convenite privind gestionarea.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 termen de un an de 
la data intrării în vigoare a planului 
multianual;

Or. en

Justificare

Ar fi de preferat ca evaluarea capacității și planurile de reducere a capacității să fie realizate 
la nivelul zonelor de pescuit, nu numai la nivelul fiecărui stat membru.

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) o evaluare a impactului flotei asupra 
speciilor vizate și asupra mediului marin;

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) 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;
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Or. en

Justificare

PCP ar trebui să contribuie la implementarea Directivei-cadru privind strategia pentru 
mediul marin.

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 90
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) reducerea la minimum a impacturilor 
pescuitului asupra ecosistemului, inclusiv 
măsuri de protejare a speciilor și 
habitatelor care fac obiectul 
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Directivei 92/43/CEE și al 
Directivei 2009/147/CE împotriva 
impactului pescuitului;

Or. en

Justificare

Directiva 92/43/CE specifică „speciile de animale și plante de importanță comunitară care 
au nevoie de protecție strictă”. Directiva 2009/147/CE se referă la protecția păsărilor 
sălbatice.

Amendamentul 91
Propunere de regulament
Partea III – articolul 11 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) norme care să faciliteze respectarea 
obligației de a debarca integral capturile 
în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(1b);

Or. en

Justificare

Planurile multianuale reprezintă mijlocul cel mai potrivit pentru implementarea unor norme 
specifice în vederea facilitării respectării obligației de a debarca integral capturile în cazul 
unei zone de pescuit specifice.

Amendamentul 92
Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – titlu

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

Or. en
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Amendamentul 93
Propunere de regulament
Partea III – articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) În ariile speciale de conservare în 
sensul articolului 6 din Directiva 
92/43/CEE, în ariile de protecție specială 
în sensul articolului 4 din Directiva 
2009/147/CE și în alte zone marine 
protejate în sensul articolului 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE, 
activitățile de pescuit sunt reglementate de 
statul membru care a desemnat zona în 
așa fel încât să fie în conformitate cu 
obiectivele menționate anterior.

Or. en

Justificare

Reformulat pentru a clarifica responsabilitățile diferitelor state membre.

Amendamentul 94
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

Sunt 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 în ceea ce 
privește activitățile navelor de pescuit ale 
Uniunii în apele Uniunii și în afara
acestora. Cadrele de măsuri tehnice 
trebuie:

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) să contribuie la menținerea sau 
refacerea populațiilor de specii recoltate 
peste nivelurile care pot să asigure 
producția maximă durabilă, prin 
îmbunătățirea selectivității în funcție de 
specii, dimensiuni și sex;

Or. en

Justificare

Vizează folosirea unui limbaj coerent în întregul regulament.

Amendamentul 96
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să ducă la o reducere și, atunci când 
este posibil, la eliminarea capturilor 
nedorite de organisme marine, inclusiv de 
păsări acvatice;

Or. en



PR\892576RO.doc 51/122 PE483.528v01-00

RO

Justificare

Vizează folosirea unui limbaj coerent în întregul regulament. Capturile sunt cele care sunt 
„nedorite”, nu organismele marine.

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) să reducă și, atunci când este posibil, 
să elimine impactul uneltelor de pescuit 
asupra ecosistemului și asupra mediului, 
acordând o atenție specială protecției 
stocurilor și a habitatelor sensibile din 
punct de vedere biologic.

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de regulament
Partea III – articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Proiecte pilot pentru o mai mare 

selectivitate
(1) Statele membre realizează proiecte 
pilot care vizează îmbunătățirea 
selectivității la nivelul unei zone de 
pescuit până la sfârșitul anului 2014. 
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.
(2) Uniunea furnizează sprijin financiar 
pentru utilizarea de unelte selective în 
vederea reducerii capturilor nedorite și 
neautorizate. Măsurile de sprijin 
financiar acordă o atenție deosebită 
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pescarilor afectați de obligația de a 
debarca integral capturile și care își 
desfășoară activitatea într-o zonă de 
pescuit mixtă.

Or. en

Justificare

Obligația de a debarca integral capturile reprezintă un stimulent pentru ca pescarii să ia 
măsuri pentru sporirea selectivității. Cu toate acestea, este nevoie de sprijin suplimentar din 
partea autorităților pentru a ajuta pescarii să reducă capturile nedorite.

Amendamentul 100
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a debarca integral capturile Obligația de a debarca și a înregistra 
integral capturile

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 comerciale de 
pește capturate în cursul următoarelor
activități 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:

Or. en
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Justificare

O abordare de la caz la caz în ceea ce privește activitățile de pescuit este mai ușor de 
implementat, întrucât pot fi adoptate planuri multianuale care să specifice normele înainte de 
intrarea în vigoare a interdicției de aruncare înapoi în mare a capturilor.

Amendamentul 102
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2015:

Or. en

Justificare

Ar trebui acordat suficient timp pentru a se putea adopta planuri multianuale cu norme 
specifice privind obligațiile de debarcare, dacă este cazul.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- activități de pescuit de specii mici 
pelagice și activități de pescuit în scopuri 
industriale [de exemplu care vizează 
următoarele specii: macrou, hering, 
stavrid negru, putasu, speciile de caproide, 
hamsie, argentină, sardină, sardinelă, 
capelin, șprot, anghilă și merluciu 
norvegian];

Or. en

Justificare

Abordare de la caz la caz în ceea ce privește activitățile de pescuit. Activitățile de pescuit 
pelagic ar trebui să fie primele pentru care se pune în aplicare interdicția de aruncare înapoi 
în mare a capturilor, întrucât în cazul lor este relativ ușor de implementat.
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Amendamentul 104
Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 15 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Transferat la litera (b).

Amendamentul 105
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2016:

- activități de pescuit demersal care 
vizează păstrăvul argintiu/specii din 
familia Gadidae [de exemplu care vizează 
următoarele specii: cod, eglefin, merluciu
și cod saithe];

Or. en

Justificare

Pentru activitățile de pescuit în cazul cărora proiectele pilot au demonstrat deja că este 
posibilă aplicarea unei interdicții de aruncare înapoi în mare a capturilor se implementează 
relativ curând interdicția. Ar trebui acordat încă un an pentru a se putea adopta planuri 
multianuale cu norme specifice, dacă este cazul.

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- activități de pescuit de specii pelagice de 
mari dimensiuni [de exemplu care vizează 
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următoarele specii: specii de ton, 
pește-spadă și alte istioforide];

Or. en

Justificare

Pentru activitățile de pescuit în cazul cărora proiectele-pilot au demonstrat deja că este 
posibilă aplicarea unei interdicții de aruncare înapoi în mare a capturilor se implementează 
relativ curând interdicția.

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, halibut negru, 
brosme, sebastă și stocurile demersale din 
Marea Mediterană.

(c) începând cel târziu de la 1 ianuarie 
2018: toate celelalte activități de pescuit.

Or. en

Justificare

În final toate activitățile de pescuit ar trebui să facă obiectul unei interdicții de aruncare 
înapoi în mare a capturilor.

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 unor 
limite de captură sunt înregistrate și 
scăzute din cota pescarului, a organizației 
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de producători sau a grupării de 
gestionare colectivă în cauză, cu excepția 
speciilor care pot fi aruncate înapoi în 
mare în temeiul alineatului 1(b);

Or. en

Justificare

Toate capturile ar trebui scăzute din cota respectivă a pescarului în cauză.

Amendamentul 109
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Următoarele specii fac obiectul unei 
derogări de la obligația de debarcare 
stabilită la alineatul (1):
- specii 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 activități de 
pescuit;
- speciile enumerate ca „specii interzise” 
în articolul pertinent din regulamentele 
Consiliului care stabilesc posibilitățile de 
pescuit anuale;
- specii pentru care a fost stabilită o TAC 
egală cu zero.

Or. en

Justificare

Speciile care supraviețuiesc aruncării înapoi în mare în cadrul unei anumite activități de 
pescuit ar trebui aruncate înapoi în mare. Speciile pentru care s-a stabilit o TAC egală cu 
zero și speciile în cazul cărora pescuitul este interzis ar trebui exceptate de la obligația de 
debarcare din cauza vulnerabilității lor, pentru a se asigura faptul că acestea nu sunt 
introduse pe piață.
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Amendamentul 110
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 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 
pescăriei respective după utilizarea 
integrală a cotei anuale naționale pentru 
specia nevizată în cauză și în cazul în care 
capturile acumulate din această specie nu 
depășesc un procent de 5 % din captura 
totală a speciei vizate, iar stocul de pești 
din specia nevizată se încadrează în limite 
biologice sigure;
- derogări de minimis de la obligația de a 
debarca integral capturile de anumite 
specii în anumite zone de pescuit sau în 
cazul puietului de anumite specii în 
anumite zone de pescuit, atunci când nu 
este posibilă nicio utilizare pentru 
consumul nonuman;
- norme privind stimulentele în vederea 
evitării capturării de puiet, inclusiv cote 
mai mari care trebuie deduse din cota 
unui pescar în cazul în care capturează 
puiet;

Or. en

Justificare

Sunt necesare derogări și măsuri de facilitare pentru a asigura funcționalitatea interdicției de 
aruncare înapoi în mare a capturilor.
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Amendamentul 111
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 care fac 
obiectul obligației de debarcare integrală 
a capturilor prevăzute la alineatul (1), se 
stabilesc, pe baza celor mai bune avize 
științifice disponibile, dimensiunile minime 
de referință pentru conservare, în cazurile 
în care obligația de debarcare nu duce la 
evitarea într-o măsură suficientă a 
capturilor de puiet. Vânzarea capturilor 
din aceste stocuri de pește sub dimensiunea 
minimă de referință pentru conservare este 
permisă numai în vederea utilizării pentru 
consumul nonuman, de exemplu pentru
făină de pește, ulei de pește sau hrană 
pentru animale de companie. Comisia 
monitorizează piața și adoptă măsuri 
pentru interzicerea introducerii pe piață a 
puietului destinat consumului nonuman 
atunci când prețurile sunt mai mari decât 
prețurile practicate în mod normal pe 
piață în cazul peștilor maturi destinați 
consumului uman sau ia alte măsuri 
adecvate.

Or. en

Justificare

Peștele comestibil nu ar trebui transformat în făină de pește dacă a fost capturat fără intenție. 
Cu toate acestea, atunci când există o dimensiune minimă, iar vânzarea peștilor 
subdimensionați este permisă numai în vederea consumului nonuman, piața făinii de pește 
trebuie monitorizată și Comisia ar trebui să aibă dreptul de a interveni în cazul în care 
prețurile la făina de pește sunt prea mari și stimulează capturarea puietului.

Amendamentul 112
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie stabilite, în conformitate cu (3) Se stabilesc, în conformitate cu 



PR\892576RO.doc 59/122 PE483.528v01-00

RO

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.

articolul 39 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.

Or. en

Justificare

Corectarea unei greșeli evidente din propunerea Comisiei.

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. Pentru o 
perioadă de tranziție, statele membre 
promovează documentarea completă 
voluntară prin intermediul televiziunii cu 
circuit închis (CCTV) sau al unor 
mijloace comparabile, acordând 
posibilități de pescuit suplimentare în 
conformitate cu articolul 29 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Recompensele cresc gradul de acceptare a CCTV de către pescari.

Amendamentul 114
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consiliile consultative înființate în 
temeiul articolului 52 oferă consiliere cu 
privire la modalitățile de realizare a 
documentării complete a tuturor 
activităților de pescuit și de prelucrare în 
temeiul alineatului (4). Acestea oferă, de 
asemenea, consiliere cu privire la 
derogările specifice pentru speciile cu rate 
ridicate de supraviețuire în condiții 
specifice de pescuit, astfel cum se 
precizează la alineatul (1b), precum și cu 
privire la alte măsuri specifice referitoare 
la obligația de a debarca integral 
capturile.

Or. en

Amendamentul 115
Propunere de regulament
Partea III – articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a specifica 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 pentru a stabili măsurile 
prevăzute la alineatul (1) în scopul 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Uniunii și pentru a stabili măsurile 
prevăzute la alineatul (2) privind 
interzicerea comercializării puietului 
destinat consumului nonuman.

Or. en

Amendamentul 116
Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 posibilitățile de 
pescuit și le alocă statelor membre, 
Consiliul acționează în conformitate cu 
articolul 2 și pune în aplicare o 
perspectivă pe termen lung. În plus, 
Consiliul asigură fiecărui stat membru o 
relativă stabilitate a activităților de pescuit 
pentru fiecare stoc sau pescărie. Interesele 
fiecărui stat membru sunt luate în 
considerare atunci când sunt alocate noi 
posibilități de pescuit. Atunci când 
Consiliul ia decizii privind stabilirea 
posibilităților de pescuit, este prezentă o 
delegație a Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidată coerența cu obiectivele PCP. Acest lucru ar putea fi realizat prin 
referirea la articolul 2 în acest punct și prin trimiterea unei delegații a PE la reuniunile 
Consiliului.

Amendamentul 117
Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de regulament
Partea III – Articolul 16 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă nu a fost adoptat niciun plan 
multianual corespunzător pentru un stoc 
de pește comercial, Consiliul se asigură că 
pentru stocul în cauză sunt stabilite rate 
maxime de exploatare sub nivelul Fmsy.

Or. en

Justificare

Regulamentul de bază trebuie să asigure luarea măsurilor necesare pentru atingerea 
producției maxime durabile și în cazul în care nu au putut fi adoptate planuri multianuale. 
Elementul F trebuie stabilit sub nivelul Fmsy pentru a permite niveluri ale biomasei 
superioare Bmsy. În plus, stocurile pescuite în mod excesiv cresc numai dacă mortalitatea 
prin pescuit este sub nivelul Fmsy.

Amendamentul 119
Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul stocurilor pentru care, din 
cauza lipsei datelor, este imposibil să se 
determine rate de exploatare coerente cu 
producția maximă durabilă,
(i) se aplică abordarea precaută a 
gestionării pescuitului;
(ii) se adoptă standarde echivalente pe 
baza metodologiilor stabilite la punctele 
3.1 și 3.2 din partea B a anexei la Decizia 
2010/477/UE, iar mortalitatea prin pescuit 
este redusă în continuare pe baza 
principiului precauției, în vederea 
asigurării faptului că nivelurile de 
biomasă ale stocurilor relevante indică 
tendințe pozitive sau, în cazurile în care 
există semne că starea stocurilor este 
suficient de bună, 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 
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disponibile fără întârzieri nejustificate 
date suplimentare privind stocurile și 
ecosistemele.

Or. en

Justificare

Insuficiența datelor nu ar trebui folosită ca scuză pentru a nu acționa. Au fost deja stabilite 
standarde echivalente pentru gestionarea pescuitului.

Amendamentul 120
Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) În termen de o lună de la stabilirea 
posibilităților de pescuit și de la alocarea 
acestora statelor membre, Consiliul 
prezintă Parlamentului European un 
raport referitor la rezultatele și temeiul 
deciziei sale. Comisia își prezintă avizul 
referitor la conformitatea rezultatului cu 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Partea III – articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. Comisia face toate notificările 
publice. De la 1 ianuarie 2015, Comisia 
poate propune schimburi obligatorii de 
cote pentru a facilita intrarea în vigoare a 
obligației de debarcare integrală a 
capturilor. Aceste schimburi obligatorii de 
cote se bazează pe un sistem echitabil (de 
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exemplu echivalentul în cod) în vederea 
menținerii stabilității relative globale.

Or. en

Justificare

În vederea punerii în aplicare a obligației de debarcare integrală a capturii (articolul 15), 
trebuie asigurat faptul că cotele de capturi accidentale necesare unui stat membru nu sunt 
reținute de alt stat membru.

Amendamentul 122
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 11 litera (b).

Amendamentul 123
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 11 litera (b).
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Amendamentul 124
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sunt conforme cu măsurile luate în 
temeiul articolelor 12 și 21.

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Justificare

Atunci când iau măsuri naționale privind aceeași activitate de pescuit, statele membre ar 
trebui să coopereze.

Amendamentul 126
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre consultă consiliile 
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consultative relevante și 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.

Or. en

Amendamentul 127
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante și 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. 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.

Or. en

Amendamentul 128
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În cazul în care statele membre 
doresc să modifice măsurile adoptate, se 
aplică, de asemenea, alineatele (2a) -(2c).
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Or. en

Amendamentul 129
Propunere de regulament
Partea III – articolul 17 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Comisia poate adopta 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.

Or. en

Amendamentul 130
Propunere de regulament
Partea III – articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este nevoie de o evaluare a măsurilor adoptate de statele membre care să fie realizată în mod 
regulat în vederea asigurării punerii adecvate în aplicare a obiectivelor și a măsurilor PCP 
la nivel regional/național.
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Amendamentul 131
Propunere de regulament
Partea III – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obligațiile suplimentare ale statelor membre propuse la articolul 17 implică o perioadă mai 
îndelungată.

Amendamentul 132
Propunere de regulament
Partea III – articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 133
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în temeiul articolului 14, statele membre 
pot fi împuternicite 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: 

Or. en

Justificare

În conformitate cu exprimarea de la articolul 2 alineatul (1) din TFUE. Referirea la apele 
Uniunii și nu la apele proprii asigură coerența cu articolul 17.

Amendamentul 134
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

Or. en

Justificare

Atunci când iau măsuri naționale privind aceeași activitate de pescuit, statele membre ar 
trebui să coopereze.
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Amendamentul 135
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre consultă consiliile 
consultative relevante și CSTEP cu privire 
la proiectele de măsuri însoțite de o 
expunere de motive. Astfel de proiecte 
sunt notificate în același timp Comisiei.

Or. en

Amendamentul 136
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre țin seama în mod 
corespunzător de avizele transmise de 
consiliile consultative relevante și 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. 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.

Or. en

Amendamentul 137
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În cazul în care statele membre 
doresc să modifice măsurile adoptate, se 
aplică, de asemenea, alineatele (1a)-(1c).

Or. en

Amendamentul 138
Propunere de regulament
Partea III – articolul 21 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Comisia poate adopta 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.

Or. en

Amendamentul 139
Propunere de regulament
Partea III – articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 140
Propunere de regulament
Partea III – articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este nevoie de o evaluare a măsurilor adoptate de statele membre care să fie realizată în mod 
regulat în vederea asigurării punerii adecvate în aplicare a obiectivelor și a măsurilor PCP 
la nivel regional/național.

Amendamentul 141
Propunere de regulament
Partea III – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obligațiile suplimentare ale statelor membre propuse la articolul 21 implică o perioadă mai 
îndelungată.
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Amendamentul 142
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea unor sisteme de concesiuni de 
pescuit transferabile

Instituirea unor sisteme de concesiuni de 
pescuit

Or. en

Amendamentul 143
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Până la ... *, fiecare stat membru 
instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
pentru toate navele de pescuit care 
pescuiesc stocuri pentru care s-au alocat 
posibilități de pescuit ale Uniunii în 
conformitate cu articolul 16. Dacă se 
stabilesc și se alocă noi posibilități de 
pescuit în conformitate cu articolul 16, 
fiecare stat membru în cauză instituie și 
un sistem de concesiuni de pescuit pentru 
toate navele care pescuiesc stocul 
respectiv.

(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.

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

Or. en

Justificare

Ar trebui instituit un sistem în care să fie clar cine are dreptul de a pescui. Un sistem bazat pe 
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concesiuni de pescuit sporește simțul proprietății și responsabilitatea fiecărui pescar în parte. 
Caracterul transferabil ar trebui să fie obligatoriu numai în cazul în care un stat membru nu 
își adaptează capacitatea de pescuit la resursele disponibile. Dacă aceste concesiuni nu sunt 
transferabile, ci reprezintă un drept stabil al unui pescar de a pescui o anumită parte dintr-un 
stoc, nu are rost să excludem anumite nave de la acest sistem, deoarece s-ar crea dezavantaje 
pentru pescarii care practică pescuitul la scară mică.

Amendamentul 144
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instituirea unui sistem național de 
concesiuni de pescuit și aplicarea acestui 
sistem la nivelul fiecărei pescării au loc 
într-un mod deschis, participativ și 
transparent,
(a) consultându-se toți cei care au 
drepturi de pescuit și toate celelalte părți 
interesate implicate, inclusiv autoritățile 
locale;
(b) identificându-se toate obiectivele și 
prioritățile statelor membre în cadrul 
politicii comune în domeniul pescuitului 
și al altor acte legislative aplicabile;
(c) identificându-se criteriile de 
eligibilitate care respectă articolele 28, 
28a și 28b; criteriile de eligibilitate trebuie 
să cuprindă criterii echitabile și 
transparente de natură socială și de 
mediu și pot cuprinde și alte criterii, 
precum nivelurile istorice de capturi sau 
istoricul de conformitate.

Or. en

Justificare

Instituirea unui sistem nou trebuie să fie precedată de un proces corect și transparent. 
Chestiunea legată de obținerea dreptului de a pescui este în mod evident foarte importantă 
pentru pescari, prin urmare statele membre ar trebui să adopte o decizie clară și 
transparentă privind obiectivele și prioritățile politicii lor în domeniul pescuitului.
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Amendamentul 145
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea concesiunilor de pescuit
transferabile

Alocarea concesiunilor de pescuit

Or. en

Amendamentul 147
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O concesiune de pescuit instituie un 
drept de a utiliza o parte desemnată din
posibilitățile de pescuit ale statului 
membru alocate în conformitate cu
articolul 16 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Clarificare: concesiunile de pescuit ar trebui să acorde dreptul de a pescui o anumită parte 
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dintr-o cotă națională.

Amendamentul 148
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare stat membru alocă concesiuni 
de pescuit pe baza unor criterii transparente
de eligibilitate, în conformitate cu 
articolul 27, pentru fiecare stoc sau grup 
de stocuri pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit în conformitate cu 
articolul 16, cu excepția posibilităților de 
pescuit obținute în temeiul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil.

Or. en

Amendamentul 149
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 150
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit unui proprietar al unei nave de 
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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.

pescuit care arborează pavilionul acelui stat 
membru sau unor persoane juridice sau 
fizice doar în scopul utilizării pe o astfel de 
navă.

Or. en

Justificare

Gruparea este mutată la noul articol 28c.

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Durata de 15 ani pare a fi prea îndelungată și disproporțională.

Amendamentul 152
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Statele membre pot retrage imediat
concesiunile de pescuit în cazul în care se 
constată o încălcare gravă comisă de 
titularul concesiunilor. Aceste retrageri 
sunt efectuate astfel încât să fie aplicată pe 
deplin politica comună în domeniul 
pescuitului și principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 153
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 154
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre pot rezerva până la 
5% din concesiunile lor de pescuit pentru 
nou-veniți.

Or. en
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Justificare

Un sistem de concesiuni de pescuit ar trebui să fie destul de flexibil pentru a da statului 
posibilitatea de a acorda drepturi de pescuit tinerilor pescari.

Amendamentul 155
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Statele membre informează Comisia, 
Parlamentul European și alte state 
membre cu privire la metoda de alocare 
aleasă în ceea ce privește alineatele (2), 
(3), (4), (5) și (7a).

Or. en

Amendamentul 156
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Protejarea pescarilor care practică 
pescuitul la scară mică și pescuitul 

artizanal; recompensarea pescuitului 
selectiv

(1) În ceea ce privește instituirea 
sistemelor de concesiuni de pescuit în 
conformitate cu articolul 27 și alocarea 
concesiunilor de pescuit în conformitate 
cu articolul 28, statele membre țin seama 
de factorii sociali și de mediu, inclusiv de 
avantajele potențiale care decurg din 
alocarea unei proporții mai mari 
întreprinderilor locale sau 
microîntreprinderilor și pescarilor care 
practică pescuitul selectiv și care folosesc 
practici de pescuit cu impact redus.
(2) În ceea ce privește alocarea 
concesiunilor de pescuit în conformitate 
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cu articolul 28, statele membre 
desemnează, spre a fi luat în considerare 
în mod deosebit, un segment sau anumite 
segmente din flota unei pescării ca fiind 
folosite pentru pescuitul artizanal sau 
pentru pescuitul la scară mică, pentru a 
reflecta caracteristicile pescăriilor statului 
membru sau ale pescăriilor individuale 
din cadrul statului membru respectiv.
(3) Proprietarii, operatorii și angajații 
navelor aparținând segmentelor de flotă 
desemnate spre a fi luate în considerare în 
mod deosebit în conformitate cu alineatul 
(2), sunt reprezentați în cadrul procesului 
de elaborare și dezvoltare ale sistemului 
de concesiuni de pescuit aplicabil 
pescăriei respective.
(4) În ceea ce privește alocarea 
concesiunilor de pescuit în conformitate 
cu articolul 28, proporția alocată unui 
segment de flotă desemnat spre a fi luat în 
considerare în mod deosebit în 
conformitate cu alineatul (2) nu este 
niciodată mai mică decât proporția medie 
a drepturilor de pescuit acordate 
segmentului de flotă respectiv pentru cei 
cinci ani dinainte de instituirea sistemului 
de concesiuni de pescuit.

Or. en

Justificare

Pescarilor care practică pescuitul artizanal sau pescuitul la scară mică ar trebui să li se 
acorde cote mai mari, deoarece creează mai multe locuri de muncă. Drepturile lor 
tradiționale ar trebui protejate. Pescarii care practică pescuitul mai selectiv ar trebui 
recompensați.

Amendamentul 157
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28b
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Criteriile minime de eligibilitate pentru 
alocarea concesiunilor de pescuit

(1) O persoană juridică sau fizică este 
eligibilă pentru alocarea unor concesiuni 
de pescuit dacă:
(a) nu există niciun motiv serios pentru a 
pune la îndoială buna reputație a 
proprietarului navei sau a organizației de 
producători recunoscute, cum ar fi o 
condamnare sau sancțiuni rezultate în 
urma oricăror încălcări grave ale 
normelor naționale în vigoare în 
următoarele domenii:
(i) dreptul în domeniul pescuitului;
(ii) dreptul comercial;
(iii) dreptul privind insolvența;
(iv) condițiile de remunerare și de muncă 
privind această profesie;
(v) răspunderea profesională;
(vi) traficul de persoane sau traficul de 
droguri; și
(b) proprietarul navei de pescuit sau 
organizația de producători recunoscută 
nu au fost condamnați într-un stat 
membru pentru comiterea unei fapte 
penale grave sau nu li s-au aplicat 
sancțiuni pentru încălcări grave ale 
normelor Uniunii în special în ceea ce 
privește:
(i) perioadele de lucru și de repaus ale 
pescarilor;
(ii) legislația în materie de sănătate și de 
siguranță;
(iii) calificările inițiale și formarea 
continuă ale pescarilor.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este introdus pe baza unui exemplu folosit în sectorul transporturilor, și 
anume Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile 
care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier.
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Amendamentul 158
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 28c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28c
Gruparea concesiunilor de pescuit

Titularii concesiunilor de pescuit pot să-și 
grupeze concesiunile pentru a gestiona în 
mod colectiv resursele piscicole, de 
exemplu prin intermediul unei organizații 
de producători recunoscute. Statele 
membre pot indica perioadele minime de 
informare care trebuie respectate în cazul 
în care un titular al unei concesiuni de 
pescuit dorește să părăsească o grupare.

Or. en

Justificare

Individualizarea concesiunilor de pescuit nu aduce atingere posibilității de gestionare 
colectivă și/sau la nivelul comunității a resurselor, de exemplu prin organizații de 
producători.

Amendamentul 159
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Statele membre pot atribui titularilor de concesiuni de pescuit numai posibilitățile de pescuit 
pe care le păstrează sau pe care le primesc de la alte state membre prin intermediul 
schimburilor. Nu pot aloca posibilitățile de pescuit pe care le-au atribuit titularilor 
concesiunilor de pescuit respective. Împărțirea eforturilor de pescuit, introdusă de 
regulamentul privind Marea Mediterană, nu capătă caracter transferabil.

Amendamentul 160
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare: după ce își modifică uneltele și/sau zona de pescuit, o navă de pescuit poate 
continua să pescuiască dacă deține combinația potrivită de posibilități de pescuit.

Amendamentul 161
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre pot rezerva până la
15 % din posibilitățile de pescuit. Statele 
membre stabilesc criterii obiective și 
transparente pentru alocarea acestor 
posibilități de pescuit rezervate. Aceste 
posibilități de pescuit pot fi alocate numai 
titularilor eligibili de concesiuni de pescuit, 
conform dispozițiilor de la articolul 27 
alineatul (1a) litera (c) și de la articolul 28 
alineatul (4).
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Or. en

Amendamentul 162
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Face obiectul noului articol 28a.

Amendamentul 163
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul concesiunilor de pescuit
transferabile și al posibilităților de pescuit 
individuale

Registrul concesiunilor de pescuit și al 
posibilităților de pescuit individuale

Or. en

Amendamentul 164
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

registru al concesiunilor de pescuit și al 
posibilităților de pescuit individuale. Acest 
registru include informațiile transmise 
Comisiei cu privire la metoda aleasă 
pentru alocarea concesiunilor de pescuit 
în conformitate cu articolul 28 alineatul 
(7b). Registrul este pus la dispoziția 
populației și integrat în registrul flotei de 
pescuit a Uniunii instituit în temeiul 
articolului 36 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 165
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferul concesiunilor de pescuit
transferabile

Caracterul transferabil al concesiunilor de 
pescuit

Or. en

Amendamentul 166
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp să-și adapteze capacitatea prin alte mijloace, 
până când caracterul transferabil devine obligatoriu.
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Amendamentul 167
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La cererea unui stat membru, 
Comisia permite statului membru 
respectiv să nu introducă caracterul 
transferabil al concesiunilor de pescuit în 
cazul unei anumite pescării sau, în cazul 
în care a fost deja introdus caracterul 
transferabil, să îl suspende, cu condiția 
ca, în ceea ce privește pescăria respectivă, 
statul membru să-și fi îndeplinit toate 
obligațiile menționate la articolul 34 cu 
privire la evaluarea capacității sale de 
pescuit și la adaptarea capacității de 
pescuit în funcție de resursele disponibile.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp să-și adapteze capacitarea prin alte mijloace, 
până când caracterul transferabil devine obligatoriu.

Amendamentul 168
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 170
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul unei introduceri obligatorii 
a concesiunilor de pescuit transferabile în 
conformitate cu alineatul (1), toate 
măsurile de protecție adoptate în 
conformitate cu alineatul (2) și care 
împiedică îndeplinirea obiectivelor legate 
de adaptarea flotei adoptate în 
conformitate cu articolul 35 trebuie să fie 
revizuite de statul membru în cauză. 

Or. en

Justificare

Ar trebui introduse măsuri de protecție împotriva concentrării excesive. Cu toate acestea, nu 
ar trebui să se abuzeze de aceste măsuri pentru a împiedica în totalitate tranzacționabilitatea 
în cazul în care există o supracapacitate pe care statul membru în cauză nu a redus-o prin 
alte mijloace. 

Amendamentul 171
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 31 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre se asigură că o navă 
de pescuit nu poate fi folosită pentru alte 
activități de pescuit dacă proprietarul 
navei și-a transferat toate concesiunile de 
pescuit și nu mai deține nicio posibilitate 
de pescuit, cu excepția cazului în care 
nava este vândută unui alt pescar care 
dispune în continuare de posibilități de 
pescuit. 

Or. en

Justificare

Fără această prevedere, nu se poate realiza reducerea de capacitate avută în vedere.
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Amendamentul 172
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Posibilitățile de pescuit individuale pot 
fi închiriate în totalitate sau parțial în 
interiorul unui stat membru titularilor de 
posibilități de pescuit individuale.
Perioada de închiriere nu poate depăși un 
an. 

Or. en

Justificare

Posibilitățile de pescuit ar trebui închiriate numai între pescarii activi, pentru a evita  
apariția așa-numiților „slipper skippers”, adică a celor care dețin posibilități de pescuit, dar 
nu desfășoară cu adevărat o activitate de pescuit. 

Amendamentul 173
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Posibilitățile de pescuit ar trebui închiriate numai între pescarii activi, pentru a evita apariția 
așa-numiților „slipper skippers”, adică a celor care dețin posibilități de pescuit, dar nu 
desfășoară cu adevărat o activitate de pescuit. 

Amendamentul 174
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 32 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura protejarea și 
susținerea obiectivelor și ale priorităților 
stabilite la articolele 27, 28a și 28b, un 
stat membru poate restricționa dreptul 
titularilor de posibilități de pescuit de a 
închiria posibilitățile de pescuit 
individuale cu condiția ca aceste 
restricționări să nu aducă atingere 
obligațiilor statului membru respectiv în 
conformitate cu articolul 15.

Or. en

Justificare

Trebuie să se permită statelor membre să decidă cine are dreptul de a pescui. Obiectivul 
general de a elimina practica de aruncare a capturilor înapoi în mare ar trebui însă să 
prevaleze, dacă poate fi îndeplinit prin aprobarea închirierilor. 

Amendamentul 175
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Toate posibilitățile de pescuit distribuite în conformitate cu articolul 16 ar trebui să facă 
obiectul concesiunilor de pescuit, așa că prezentul articol nu mai este necesar. 
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Amendamentul 176
Propunere de regulament
Partea IVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O PROTECȚIE SPORITĂ ȘI O 
EXPLOATARE SUSTENABILĂ ALE 
RESURSELOR MARINE DIN MAREA 
MEDITERANĂ

Or. en

Amendamentul 177
Propunere de regulament
Partea IV – articolul 33a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Norme de tranziție specifice pentru Marea 

Mediterană; introducerea unui sistem 
TURF

(1) Până la 31 decembrie 2014, se 
înființează sau se desemnează un 
organism științific cu misiunea de a oferi 
consultanță științifică pentru pescăriile 
din zona Mării Mediterane analog ICES 
pentru a oferi consultanță științifică în 
vederea susținerii respectării de către 
autoritățile Uniunii și ale statelor membre 
a obiectivelor prezentului regulament.
(2) Până la ... [doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], statele 
membre identifică, desemnează și trec pe 
hartă toate zonele de pescuit protejate, 
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1967/2006 al Consiliului, inclusiv, dar nu 
numai: habitate protejate conform 
articolului 4 din regulamentul respectiv, 
zone de pescuit comunitare protejate 
conform articolului 6 și zone de pescuit 
naționale protejate conform articolului 7 
din regulamentul respectiv, precum și 
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toate zonele de refacere a stocurilor de 
pește stabilite conform articolului 7a din 
prezentul regulament. Statele membre 
identifică, de asemenea, în apele lor 
teritoriale, habitate piscicole esențiale și 
zone sensibile care conțin sol submarin de 
iarbă de mare, habitate coraligene și 
bancuri de alge marine calcaroase.    
(3) Până la ... [trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], toate 
zonele protejate identificate conform 
alineatului (2) sunt închise pentru toate 
activitățile de pescuit pentru o perioadă 
minimă de cinci ani pentru a permite 
stocurilor de pește să se refacă, cu 
excepția cazului în care organismul 
științific menționat la alineatul (1) 
stabilește, prin evaluări specifice ale 
zonelor de pescuit, că stocurile nu sunt 
pescuite în mod excesiv și că pot fi 
desfășurate activități de pescuit fără a 
compromite îndeplinirea obiectivelor de la 
articolul 2 și fără a pune în pericol 
habitatele și speciile protejate dintr-o 
anumită zonă de pescuit protejată. 
Activitățile de pescuit pot fi reluate numai 
după înființarea altei zone sau a altor 
zone de aceleași dimensiuni în care 
activitățile de pescuit sunt interzise.
(4) Statele membre cu ape de coastă în 
Marea Mediterană instituie un sistem de 
drepturi teritoriale de utilizare pentru 
pescuit (TURF) în care statul membru 
respectiv nu aplică un sistem de 
concesiuni de pescuit. În astfel de cazuri, 
statele membre delimitează zonele din 
apele lor teritoriale în care își desfășoară 
activitatea navele lor de pescuit și 
stabilesc care nave sunt autorizate să își 
desfășoare activitatea în fiecare astfel de 
zonă. Atunci când delimitează zonele de 
pescuit, statele membre delimitează atât 
dimensiunea spațială a zonei de pescuit în 
general, cât și plasarea tuturor zonelor de 
pescuit protejate și au ca obiectiv 
menținerea beneficiilor rezultate în urma 
deversărilor din zonele de pescuit 
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protejate pentru titularii eligibili.   
(5) O cotă netransferabilă de TURF, 
exprimată ca drepturi de utilizare 
delimitate în spațiu, limite individuale cu 
privire la capturi sau limite individuale cu 
privire la efort sau ca orice combinație a 
acestor elemente, este alocată fiecărui 
titular eligibil în cadrul TURF, în 
conformitate cu cerințele privind 
eligibilitatea și cu alte criterii stabilite în 
conformitate cu articolele 27, 28 și 28a.  
(6) Mortalitatea prin pescuit este limitată 
la niveluri care îndeplinesc obiectivele de 
la articolul 2, iar Uniunea încearcă să 
colaboreze cu țările terțe în ceea ce 
privește stabilirea limitelor privind 
recoltarea în cazul stocurilor comune, în 
conformitate cu următoarele principii:   f

(a) Consultanța științifică privind 
nivelurile adecvate de mortalitate prin 
pescuit în Marea Mediterană se obține de 
la cele mai bune surse disponibile.  
(b) În ceea ce privește zonele de pescuit în 
legătură cu care datele sunt limitate, 
nivelurile mortalității prin pescuit sunt 
stabilite prin folosirea unor metode de 
evaluare și a unor norme de control al 
recoltării adecvate pentru gestionarea 
zonelor de pescuit pentru care există 
puține date pe baza metodologiilor 
prevăzute în partea B punctele 3.1 și 3.2 
din anexa la Decizia 2010/477/UE 
referitoare la criteriile și la standardele 
metodologice privind starea ecologică 
bună a apelor marine și se elaborează, cu 
caracter prioritar, un plan de 
îmbunătățire a calității datelor ca parte a 
planurilor multianuale aplicabile, cel 
târziu până la 31 iulie 2014. 
(c) Statele membre iau măsuri de 
extindere a colectării de date în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 
pentru a acoperi și capturile aferente 
tuturor speciilor realizate de toate navele 
de pescuit, inclusiv prin pescuitul de 
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agrement, dar cel târziu la 31 decembrie 
2014.
(d) Statele membre pot stabili și aplica 
măsuri de protecție suplimentare (inclusiv 
excluderea pescuitului de agrement sau 
restricții legate de cantitate, tipuri de 
unelte, zonă sau moment al pescuitului) 
care vor crește abundența sau gradul de 
profitabilitate al pescăriilor acestora.
(7) Se stabilesc și se aplică măsuri de 
responsabilizare pentru a asigura faptul 
că titularii eligibili pentru TURF respectă 
limitele privind capturile, zona și/sau 
efortul stabilite în cazul lor. Autoritățile 
statelor membre instituie mecanisme prin 
care să se asigure faptul că toate capturile 
sunt înregistrate în fiecare zi și că sunt 
furnizate date la nivel de zonă de pescuit 
în vederea asigurării conformității și în 
scopuri legate de gestionare și de evaluare 
științifică. 
(8) Instituirea și aplicarea TURF sunt 
susținute din punct de vedere financiar de 
Uniune. Uniunea ia, de asemenea, măsuri 
de reducere a posibilelor consecințe 
sociale și economice negative ale TURF 
care ar putea apărea. 
(9) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, inclusiv măsuri implicite cu 
privire la alineatele (2) - (7) în cazul în 
care un stat membru nu-și îndeplinește 
obligațiile ce decurg din alineatele 
respective.  

Or. en

Justificare

O explicație referitoare la această propunere se găsește în expunerea de motive.

Amendamentul 178
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În conformitate cu obiectivele 
generale prevăzute la articolul 2, statele 
membre instituie măsuri de adaptare a 
capacității de pescuit a flotelor lor
naționale pentru a obține un echilibru 
eficace între capacitatea lor de pescuit și 
posibilitățile lor de pescuit.

Or. en

Amendamentul 179
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a realiza obiectivul menționat 
la alineatul (1), statele membre realizează, 
până la ...*, evaluări ale capacității și 
transmit rezultatele acestora Comisiei. 
Evaluările capacității includ o analiză a 
capacității totale a flotei pe pescărie și 
segment al flotei în momentul evaluării și 
impactul său asupra stocurilor și a 
ecosistemului marin în general.  
Evaluările sunt realizate în conformitate 
cu orientările Comisiei privind o analiză 
îmbunătățită a echilibrului dintre 
capacitatea flotelor și posibilitățile de 
pescuit1.
__________________
* JO: a se introduce data: șase luni de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
1DG Mare, 2008. „Guidelines for an 
improved analysis of the balance between 
fishing capacity and fishing opportunities. 
The use of indicators for reporting 
according to Article 14 of Council 
Regulation 2371/2002, March 2008”.
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Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să-și evalueze pe deplin capacitățile de pescuit și să respecte 
orientările actuale. 

Amendamentul 180
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Până la …*, fără a aduce atingere 
articolului 11, statele membre adoptă 
planuri de reducere a capacității pentru 
fiecare zonă de pescuit în cazul în care 
capacitatea de pescuit nu se află într-un 
echilibru efectiv cu posibilitățile de 
pescuit disponibile. 
__________________________
*JO: a se introduce data: cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă suficient timp pentru a alinia în mod coordonat capacitatea 
conform articolului 11. Cu toate acestea, în cazurile în care nu se adoptă în timp util planuri 
multianuale, trebuie să fie valabilă o obligație clară de aliniere a capacității.

Amendamentul 181
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În fiecare an, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la respectarea 
dispozițiilor prezentului articol și la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
realizarea unei „flote echilibrate” 
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conform alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 182
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Dacă un stat membru își depășește 
captura permisă în cadrul unei zone de 
pescuit cu 10% sau mai mult timp de doi 
ani consecutivi, se va presupune că zona 
de pescuit respectivă are o capacitate de 
pescuit prea mare, iar statele membre 
transformă în termen de un an 
concesiunile de pescuit în concesiuni de 
pescuit transferabile în cadrul zonei de 
pescuit respective. 

Or. en

Justificare

O depășire continuă a cotelor reprezintă un semn evident al unei capacității prea mari.

Amendamentul 183
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 184
Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ajutoarele pentru modernizarea 
navelor de pescuit depind de aplicarea la 
nivelul statelor membre a dispozițiilor 
prezentului articol. 

Or. en

Amendamentul 185
Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Propunere de regulament
Partea V – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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menționate la alineatele (1) și (2). menționate la alineatul (1). Comisia 
propune o revizuire a anexei II până la 
…* și analizează posibilitatea stabilirii 
unor plafoane pentru capacitatea unor 
diferite segmente, de exemplu pentru 
navele care își desfășoară activitatea în 
cadrul unor acorduri pentru pescuit 
sustenabil. 
____________________
* JO: a se introduce data: un an de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 187
Propunere de regulament
Partea V – articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor lor 
privind colectarea de date conform 
Regulamentului (CE) nr. 199/2008 și 
altor acte legislative ale Uniunii, statele 
membre înregistrează și publică
informațiile privind caracteristicile navelor 
și ale uneltelor de pescuit, proprietarul și
activitatea din punct de vedere spațial și 
temporal ale navelor de pescuit ale Uniunii 
aflate sub pavilionul lor care sunt necesare 
pentru gestionarea măsurilor stabilite în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 188
Propunere de regulament
Partea V – articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

pescuit a Uniunii care să conțină 
informațiile pe care le primește în temeiul 
alineatului (2) de la prezentul articol și al 
articolului 30.

Or. en

Amendamentul 189
Propunere de regulament
Partea V – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 190
Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) nivelului activităților de pescuit, 
inclusiv cantitățile de capturi accidentale 
ale unor specii comerciale, a impactului pe 
care îl au activitățile de pescuit asupra 
resurselor biologice marine și asupra 
ecosistemelor marine, precum și a 
atingerii și a menținerii unei bune stări 
ecologice, după cum prevăd Directiva 
2008/56/CE și Decizia 2010/477/UE;

Or. en
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Amendamentul 191
Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este extrem de important pentru luarea unor decizii de management adecvate ca datele să fie 
disponibile în timp util. 

Amendamentul 192
Propunere de regulament
Partea VI – articolul 37 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) să asigure stocarea în condiții de 
siguranță a datelor colectate și, dacă este 
cazul, protejarea acestora, inclusiv a 
caracterului confidențial al acestora, 
ținând, totodată, în mod corespunzător 
seama de orice interes public superior 
care justifică divulgarea datelor 
respective;   

Or. en

Justificare

Conform Convenției de la Aarhus, trebuie să se țină în mod corespunzător seama de orice 
interes public superior care justifică divulgarea unor date. 

Amendamentul 193
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea participă la activitățile (1) Uniunea promovează aplicarea 
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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.

efectivă a instrumentelor și a 
reglementărilor internaționale din 
domeniul pescuitului și susține activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului
(ORGP), în conformitate cu
angajamentele, obligațiile și obiectivele de 
politică de la nivel internațional și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3 și cu principiile bunei 
guvernanțe prevăzute la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 194
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP se bazează pe cele mai bune avize 
științifice disponibile și respectă dreptul 
Uniunii. Uniunea promovează măsuri de 
asigurare a faptului că resursele piscicole
sunt menținute sau restabilite peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă. Uniunea promovează în 
continuare instituirea și consolidarea 
unor comisii de conformitate ale ORGP, 
verificări periodice ale conformității și 
măsuri adecvate de remediere, inclusiv 
sancțiuni descurajatoare și eficiente care 
trebuie aplicate într-un mod transparent 
și nediscriminatoriu. 

Or. en

Amendamentul 195
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 39 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 196
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a permite identificarea 
excedentului de captură admisibilă 
menționat la alineatul (2), acordurile 
pentru pescuit sustenabil asigură 
transparența și schimbul tuturor 
informațiilor relevante între Uniune și 
țara terță respectivă privind efortul de 
pescuit total exercitat asupra stocurilor în 
cauză de către navele naționale și, dacă 
este cazul, de către navele străine.

Or. en
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Justificare

Conform Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, țările terțe pot revendica 
accesul la excedentul de capturi admisibile [articolul 62 alineatul (2)]. În multe cazuri este 
dificil, dar nu imposibil, de cuantificat surplusul la care UE are acces din cauza lipsei de 
date, de transparență etc. Acordurile bilaterale încheiate de UE în domeniul pescuitului 
trebuie să prevadă condițiile necesare asigurării faptului că activitățile de pescuit străine nu 
duc la un pescuit excesiv.   

Amendamentul 198
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
asigură faptul că navele de pescuit ale UE 
pot desfășura activități în apele țării terțe 
cu care a fost încheiat un acord numai 
dacă acestea dețin o autorizație de pescuit 
care a fost emisă în conformitate cu o 
procedură acceptată de ambele părți la 
acord.

Or. en

Justificare

Așa-numita „clauză de exclusivitate” asigură faptul că există anumiți termeni și condiții 
minime și un nivel de conformitate pentru întreaga flotă a UE. Fără clauza de exclusivitate, 
proprietarii de nave ar putea încheia acorduri private cu țările terțe în legătură cu care UE, 
sau nici măcar statul membru de pavilion, nu deține niciun control și nicio informație. 

Amendamentul 199
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
conțin dispoziții prin care se urmărește 
evitarea situațiilor în care navele Uniunii 
care și-au folosit toate posibilitățile de 
pescuit primite în cadrul acordului 
respectiv să poată să navigheze sub 
pavilionul țării terțe în cauză pentru a 
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obține posibilități de pescuit suplimentare.  

Or. en

Amendamentul 200
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
conțin dispoziții care impun respectarea 
necondiționată a principiilor democratice 
și a drepturilor omului, astfel cum este 
prevăzut în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului a Organizației 
Națiunilor Unit și de alte instrumente 
internaționale relevante privind drepturile 
omului, precum și a principiului statului 
de drept. 

Or. en

Justificare

Conform abordării generale privind politica UE în domeniul afacerilor externe și în cel al 
dezvoltării.  

Amendamentul 201
Propunere de regulament
Partea VII – articolul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Acordurile de cooperare pentru pescuit 

sustenabil
(1) Pentru a avea o politică mai 
concertată, mai coerentă și mai 
sustenabilă în domeniul pescuitului în 
toate bazinele marine pe care le împarte 
cu alte țări, Uniunea are ca scop 
încheierea, cât mai curând posibil, a unor 
acorduri de cooperare pentru pescuit
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sustenabil cu țările vecine. Aceste 
acorduri prevăd acordarea de către 
Uniune a unor fonduri și a unei asistențe 
tehnice pentru țările terțe în cauză. Aceste 
acorduri se încheie în spiritul unei 
cooperări corecte și echitabile și au ca 
scop împărțirea corectă a 
responsabilităților între Uniune și 
respectiva țară parteneră.

Or. en

Justificare

Obiectivul Acordurilor de cooperare pentru pescuit sustenabil este de a finanța și de a susține 
țările vecine UE în schimbul transmiterii/folosirii în comun a normelor legate de pescuit și al 
unei gestionări comune a stocurilor de pește. În acest sens, UE ar putea deveni exportatorul 
direct al propriului său model de gestionare a pescuitului către țările vecine. Există câteva 
zone geografice (în special în Marea Mediterană și în Marea Neagră) în care este necesar să 
se aplice acest model de acorduri în domeniul pescuitului bazat pe cooperare.

Amendamentul 202
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 203
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea competitivității sectorului 
acvaculturii și promovarea dezvoltării și 
inovării acestuia astfel încât produsele din 
Uniune obținute din acvacultură să poată 
satisface cel puțin 60% din cererea de 
produse obținute din acvacultură de la 
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nivelul Uniunii până în 2023;

Or. en

Amendamentul 204
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajarea activității economice; (b) încurajarea și susținerea activității 
economice;

Or. en

Amendamentul 205
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) facilitarea contribuției acvaculturii la
diversificarea și îmbunătățirea
performanțelor economice și la 
îmbunătățirea calității vieții în zonele 
costiere și rurale;

Or. en

Amendamentul 206
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea caracterului sustenabil 
al sectorului acvaculturii din Uniune în 
ceea ce privește mediul, precum și din 
punct de vedere social și economic; 

Or. en
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Amendamentul 207
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea de produse sănătoase și 
sigure.

Or. en

Amendamentul 208
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) simplificarea administrativă, în special 
privind licențele;

(a) reducerea birocrației și simplificarea 
administrativă, în special privind licențele;

Or. en

Amendamentul 209
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Inițiativele Uniunii de promovare a 

acvaculturii sustenabile
(1) Uniunea contribuie la promovarea 
acvaculturii sustenabile prin inițiative 
adecvate privind:
(a) simplificarea legislației în acest sector 
și reducerea sarcinilor administrative la 
nivelul Uniunii;
(b) integrarea activităților de acvacultură 
în alte domenii, precum politicile privind 
zonele de coastă, strategiile marine și 
orientările pentru amenajarea teritorială 
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marină, aplicarea Directivei-cadru 
privind apa și politica privind mediul.
(2) Uniunea susține producția și 
consumul de produse obținute din 
acvacultură sustenabile ale Uniunii prin: 
(a) stabilirea, până în 2014, a unor criterii 
de calitate riguroase, transparente și 
generale pentru acvacultură, a căror 
aplicare ar trebui asigurată peste tot în 
Uniune și care ar trebui să asigure 
reducerea și, dacă este posibil, eliminarea 
impactului ecologic și social negativ 
posibil al activităților de acvacultură; 
(b) sensibilizarea consumatorilor 
europeni cu privire la înalta calitate a 
produselor obținute din acvacultură ale 
Uniunii;
(c) stabilirea unor norme privind 
trasabilitatea produselor obținute din 
acvacultură ale Uniunii și a produselor de 
acest tip importate;
(d) introducerea și consolidarea criteriilor 
de etichetare în sectorul acvaculturii la 
nivelul Uniunii, introducerea unor 
standarde minime care să reflecte înalta 
calitate, caracterul sustenabil, 
metodologiile de producție ecologice și 
organice;
(e) asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile pentru operatorii 
din sectorul acvaculturii și pentru 
produsele obținute din acvacultură din 
Uniune față de produsele obținute din 
acvacultură importate; asigurarea 
faptului că produsele obținute din 
acvacultură importate sunt produse în 
conformitate cu standardele relevante de 
calitate ale Uniunii, și anume cu 
standardele în domeniul mediului sau al 
bunăstării animalelor;
(f) disponibilizarea unor fonduri 
suplimentare din Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime pentru 
acvacultura sustenabilă în ceea ce 
privește mediul, în special pentru 
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operatorii mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 210
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 43b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43b
Bunăstarea animalelor

Uniunea și statele membre se asigură că 
activitățile de acvacultură se desfășoară în 
conformitate cu:
(a) recomandarea privind bunăstarea 
peștelui de crescătorie adoptată de 
comisia permanentă a Convenției 
europene pentru protecția animalelor de 
fermă și  
(b) recomandările Organizației Mondiale 
pentru Sănătatea Animalelor privind 
bunăstarea peștelui de crescătorie în 
timpul transportării și aspectele legate de 
bunăstare ale asomării și ale uciderii 
peștelui de crescătorie în vederea 
consumului uman. 

Or. en

Amendamentul 211
Propunere de regulament
Partea VIII – articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolele 52 și 54, se 
instituie un Consiliu consultativ pentru 
acvacultură.

Or. en
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Amendamentul 212
Propunere de regulament
Partea IX – articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și sensibilizarea consumatorilor;

(d) a îmbunătăți transparența piețelor, în 
special în ceea ce privește cunoștințele 
economice și înțelegerea piețelor Uniunii 
pentru produsele din pescuit și acvacultură 
pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, 
precum și informarea și sensibilizarea 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 213
Propunere de regulament
Partea X – articolul 46 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unei culturi de respectare a 
legii în rândul operatorilor;

(d) dezvoltarea unei culturi de respectare a 
legii în rândul operatorilor, al 
proprietarilor de nave și al pescarilor;

Or. en

Amendamentul 214
Propunere de regulament
Partea XI – articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 

(2) Nerespectarea de către statele membre 
a normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului 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, 
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amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

amploarea, durata și repetarea 
nerespectării.

Or. en

Justificare

Sunt necesare stimulente puternice pentru a crește gradul de conformitate cu PCP.

Amendamentul 215
Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru operatori

Condiții de acordare a asistenței financiare 
pentru operatori, proprietarii de nave și 
pescari 

Or. en

Amendamentul 216
Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, proprietarii de nave și 
pescari este condiționată de respectarea de 
către aceștia a normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului.

Or. en

Amendamentul 217
Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 

(2) Încălcările grave ale normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului comise de 
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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.

operatori, proprietarii de nave sau de 
pescari 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.

Or. en

Amendamentul 218
Propunere de regulament
Partea XI – articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 operatorului, 
proprietarului de navă sau pescarului în 
cauză nu i-au fost impuse sancțiuni pentru 
încălcări grave comise într-o perioadă de
trei ani înainte de data cererii de asistență 
financiară din partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 219
Propunere de regulament
Partea XII – articolul 53 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia se consultă cu consiliile 
consultative ce au legătură cu pescăriile 
din zona geografică respectivă, precum și 
cu CSTEP în ceea ce privește propunerile 
de măsuri ce urmează a fi adoptate pe 
baza articolului 43 alineatul (2) din 
TFUE, precum planurile multianuale sau 
cadrele de măsuri tehnice, și actele 
delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 55 din prezentul regulament. 
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Or. en

Amendamentul 220
Propunere de regulament
Partea XII – articolul 53 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 pescuitului și la acvacultură în 
zona lor de competență și propune soluții 
de depășire a acestor probleme;

Or. en

Amendamentul 221
Propunere de regulament
Partea XII – articolul 53 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) desfășura orice altă activitate 
necesară în scopul îndeplinirii sarcinilor 
lor.

Or. en

Amendamentul 222
Propunere de regulament
Partea XII – articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 țin în mod corespunzător 
seama de avizele și de recomandările 
primite în temeiul alineatului (1) și, în 
cazul în care măsurile finale adoptate 
diferă de aceste avize și recomandări, 
furnizează explicații detaliate cu privire la 
motivele pentru care acestea sunt diferite. 
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Comisia și, dacă este cazul, statul membru 
în cauză răspunde într-un termen rezonabil 
la orice aviz, recomandare, sugestie sau 
informație primită în temeiul alineatelor (-
1) și (1). Consiliile consultative solicită 
din partea CSTEP consultanță științifică 
înainte de a adopta avize, recomandări 
sau sugestii în conformitate cu alineatele 
(-1) și (1).

Or. en

Amendamentul 223
Propunere de regulament
Partea XII – articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și din alte grupuri de 
interese afectate de politica comună în 
domeniul pescuitului, de exemplu 
angajați, organizații pentru protecția 
mediului și grupuri de consumatori, 
precum și oameni de știință și 
reprezentanți ai administrațiilor naționale 
și regionale. Structura acestor consilii 
asigură faptul că sectorul pescuitului este 
reprezentat conform deplinei sale 
diversități și că cel puțin jumătate din 
locurile din cadrul adunării generale și al 
comitetului executiv sunt alocate unor 
reprezentanți din afara sectorului 
pescuitului.    

Or. en

Amendamentul 224
Propunere de regulament
Partea XIV – articolul 57 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (CE) nr. 199/2008 se 
abrogă.

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva privind colectarea datelor nu ar trebui abrogată. Modificările necesare ar trebui 
efectuate prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 225
Propunere de regulament
Partea XIV – articolul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57a
Revizuire

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la funcționarea și la aplicarea 
politicii comune în domeniul pescuitului 
înainte de sfârșitul anului 2022.

Or. en

Amendamentul 226
Propunere de regulament
Partea XIV – articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
57 alineatul (4), Regulamentul (CE) nr. 
199/2008 se aplică în continuare 
programelor naționale adoptate pentru 
colectarea și gestionarea datelor pentru 
anii 2011 – 2013.

eliminat

Or. en
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Justificare

Directiva privind colectarea datelor nu ar trebui abrogată. Modificările necesare ar trebui 
efectuate prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 227
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 
Canare)

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 
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 Toate apele care Flotă pentru Toate apele care 
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pescuitul în 
larg/de lungă 
distanță

nu aparțin 
Uniunii  

pescuitul în 
larg/de lungă 
distanță

nu aparțin 
Uniunii  

Acvacultură Acvacultura, 
astfel cum este 
definită la 
articolul 5

Acvacultură Acvacultura, 
astfel cum este 
definită la 
articolul 5

Consiliul 
consultativ 
general pentru 
pescuit și piețe

Chestiuni 
orizontale legate 
de aplicarea 
obiectivelor 
stabilite la 
articolele 2 și 3 și 
chestiuni legate 
de organizarea 
comună a pieței

Or. en



PR\892576RO.doc 119/122 PE483.528v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Justificare

Actuala politica comună în domeniul pescuitului (PCP) a eșuat într-o mare măsură. S-a 
dovedit imposibilă soluționarea vechilor probleme (pescuit excesiv, supracapacități de 
pescuit, situația economică precară a multor întreprinderi din sectorul pescuitului, problemele 
sociale provocate de declinul pescuitului în multe regiuni de coastă). Noul regulament de bază 
trebuie să constituie o bază ambițioasă, pentru a inversa tendința negativă continuă și pentru a 
dezvolta un sector european al pescuitului sustenabil și de succes. 

Proiectul de raport al raportoarei se bazează, în ceea ce privește principalele puncte, pe 
documentele de lucru ale acesteia privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului 
(PE 480.830, PE 491.603 și PE 480.832), iar numeroasele comentarii constructive din partea 
Parlamentului, a Consiliului, a Comisiei și a populației privind aceste documente de lucru au 
fost foarte utile în vederea dezvoltării ulterioare a ideilor din proiectul de raport. 

Urmează un rezumat al celor mai importante idei din proiectul de raport:

Producția maximă durabilă (MSY)

Comisia propune, ca obiectiv al regulamentului, ca, până în 2015, toate stocurile să fie aduse 
la același nivel de producție maximă durabilă. Raportoarea susține acest obiectiv. Pentru a 
îndeplini acest obiectiv, UE ar trebui să încerce să respecte, cât se poate de mult, 
angajamentul asumat la Johannesburg în 2002.  

Stabilirea, în principiu, a acestui obiectiv la articolul 2 nu va fi însă de ajuns. În plus, 
Consiliul trebuie să aibă obligația legală de a reduce, până în 2015, mortalitatea prin pescuit la 
un nivel compatibil cu producția maximă durabilă (FMSY). În cazul stocurilor pescuite în 
exces, mortalitatea prin pescuit trebuie redusă, pentru o perioadă de tranziție, și mai mult, 
pentru a permite creșterea stocului respectiv.

Obligația de debarcare a tuturor capturilor/ interdicția de a arunca înapoi în mare 

Propunerea privind debarcarea capturilor ar trebui menținută, astfel încât să se creeze un 
stimulent evident pentru creșterea selectivității și, prin urmare, pentru evitarea capturilor 
accidentale nedorite. Această măsură duce pe termen lung, dacă este aplicată în mod 
inteligent, la creșterea cantităților debarcate. 

Pentru ca obligația de debarcare a capturilor să aibă succesul dorit sunt însă necesare câteva 
modificări și completări privind propunerea Comisiei. Acestea includ, între altele:

- introducerea unei obligații pentru statele membre de a realiza proiecte-pilot în 
vederea creșterii selectivității pentru a pregăti pescarii pentru obligația de debarcare a 
capturilor și pentru a-i susține pe aceștia în ceea ce privește reducerea capturilor 
accidentale; 
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- direcționarea ajutorului financiar acordat pentru creșterea selectivității către 
activitățile de pescuit în cazul cărora este deosebit de dificil să se respecte obligația de 
debarcare a capturilor;

- o abordare treptată și bazată pe pescuit (nu pe specii), astfel încât, în cadrul 
planurilor multianuale, să poată fi elaborate norme detaliate înainte ca obligația 
privind debarcarea capturilor să intre în vigoare; 

- norme care să faciliteze pentru pescari introducerea obligației privind debarcarea 
capturilor. Acestea includ, între altele, excepții de minimis pentru capturi accidentale 
mici, în cazul în care acestea nu pot fi prelucrate pe mal, precum și o excepție pentru 
capturile accidentale cu o rată de supraviețuire ridicată în cazul în care sunt aruncate 
înapoi în mare.

Un sistem transparent de concesiuni de pescuit individuale și colective 

Criticile aduse „concesiunilor de pescuit transferabile” propuse de Comisie (TFC) sunt 
îndreptate în primul rând către faptul că acestea pot fi tranzacționate și, prin urmare, pot fi 
exprimate ca valoare financiară.   

Raportoarea dorește să atragă atenția asupra unui alt aspect legat de concesiunile de pescuit:  
acestea au pentru pescari nu numai o valoare financiară, ci reprezintă și un drept de a pescui 
garantat. Pescarii știu o perioadă de timp că primesc dreptul de a pescui o anumită proporție 
din cota națională. Astfel aceștia pot planifica cu mai multă siguranță. Această siguranță este 
benefică și pentru mediu, deoarece pescarul respectiv are timp tot anul să pescuiască cota 
alocată lui și nu trebuie să încerce să pescuiască cât mai mult cât mai repede.

Pentru ca aceste avantaje să poată fi folosite fără ca drepturile de a pescui să capete valoare 
financiară, raportoarea propune eliminarea cuvântului „transferabile” de la articolul 27. 
Concesiunile de pescuit transferabile devin concesiuni de pescuit. Astfel concesiunile de 
pescuit sunt și rămân proprietatea statului membru și sunt transferate către pescari doar pentru 
o anumită perioadă de timp. 

Propunerea permite o „grupare” voluntară a concesiunilor de pescuit pentru a permite o 
gestionare colectivă tradițională sau o gestionare prin intermediul organizațiilor de 
producători.  

Întrebarea referitoare la cine primește aceste concesiuni de pescuit este, evident, extrem de 
importantă. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua în considerare criterii sociale și 
legate de mediu pentru a consolida micile pescării locale și practicile de pescuit selective.   

Reducerea supracapacităților

Raportoarea este convinsă că supracapacitățile reprezintă în multe pescării europene o 
problemă care trebuie rezolvată urgent. Concesiunile de pescuit transferabile reprezintă, 
având în vedere concentrarea economică, un mijloc de reducere a supracapacităților. Situația 
aceasta este valabilă numai pentru flotele care pescuiesc speciile care fac obiectul capturilor 
totale admisibile și cotelor. Măsurile de limitare a pescuitului bazate pe efortul de pescuit, 
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precum Regulamentul nr. 1967/2006 privind Marea Mediterană, nu par a fi potrivite pentru a 
fi tranzacționate.

Propunerea dă statelor membre în cauză posibilitatea de a folosi metode alternative de a 
armoniza capacitățile de pescuit cu posibilitățile de pescuit disponibile. Numai în cazul în care 
nu s-a realizat acest lucru timp de 6 ani concesiunile de pescuit ale pescăriilor respective vor 
trebui să poată fi tranzacționate.  

Ar fi de preferat ca adaptarea capacității să fie coordonată între statele membre și în acest 
scop pot și ar trebui să fie folosite planurile multianuale.

În propunere se clarifică și faptul că statele membre pot limita tranzacționabilitatea 
concesiunilor de pescuit, de exemplu prin interzicerea tranzacționării concesiunilor în afara 
anumitor segmente ale flotei. 

Regionalizarea / consultarea grupurilor de interese

Propunerea raportoarei urmărește realizarea unei mai bune coordonări între statele membre, 
astfel încât să se împiedice apariția unui mozaic de măsuri naționale diferite atunci când se 
deleagă competențe statelor membre în cadrul unui plan multianual sau al unui 
regulament-cadru de natură tehnică.  

În proiectul de raport se solicită, prin urmare, statelor membre să coopereze în ceea ce 
privește adoptarea măsurilor naționale („regionalizate”).

Totodată, este consolidat rolul consiliilor consultative (anterior „RAC” - „Regional Advisory 
Councils”), acestea trebuind să fie consultate atât de Comisie, cât și de statele membre 
anterior adoptării unei măsuri. Comisia și statele membre trebuie să prezinte argumente 
serioase dacă se abat de la recomandări. Consiliile consultative au astfel potențialul de a 
asigura coerența măsurilor adoptate de statele membre. De asemenea, implicarea acestora 
crește gradul de acceptanță al reglementărilor respective la nivelul sectorul pescuitului și al 
societății civile. 

Ca o altă măsură de creștere a coerenței și de asigurare a punerii în aplicare a obiectivelor 
PCP, Comisia trebuie să realizeze în mod regulat o evaluare a măsurilor naționale adoptate.

Consiliile consultative ar trebui să fie consultate și cu privire la introducerea obligației privind 
debarcarea capturilor și să prezinte înainte de intrarea în vigoare a acesteia propuneri de 
realizare a unui pescuit complet documentat. În plus, acestea ar trebui să elaboreze propuneri 
de excepții pentru peștii cu o șansă de supraviețuire mare. Ulterior acestea trebuie, bineînțeles, 
să fie verificate din punct de vedere științific.

Măsuri suplimentare de refacere a stocurilor de pește  

Proiectul de raport merge mai departe decât propunerile Comisiei și propune la articolul 7a 
(nou) o măsură suplimentară, și anume de a obliga statele membre să își închidă pentru 
pescuit, în termen de 3 ani, 10-20% din ape. Acest mijloc poate fi folosit, pe de-o parte, 
pentru a proteja habitatele vulnerabile și, pe de altă parte, pentru a contribui la creșterea 
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productivității stocurilor de pește dacă, de exemplu, se închid pentru pescuit zonele de 
depunere a icrelor. Această soluție este deosebit de eficientă în zonele în care până acum nu s-
au gestionat în mod satisfăcător stocurile și în cazul cărora datele existente nu sunt suficiente.

Măsură tranzitorie pentru Marea Mediterană  

UE nu impune în prezent nicio restricție privind capturile de stocuri de pește din Marea 
Mediterană. Chiar dacă există inițiative naționale lăudabile și chiar dacă, prin aplicarea 
Regulamentului nr. 1967/2006 privind Marea Mediterană, s-a realizat o schimbare în legătură 
cu gestionarea pescuitului în zona Mării Mediterane, situația este în continuare 
nesatisfăcătoare: numărul stocurilor pescuite în mod excesiv în Marea Mediterană este extrem 
de ridicat, iar datele existente extrem de puține. Structura fragmentară a flotelor îngreunează 
aplicarea unor măsuri de control.

Una dintre cele mai mari probleme legate de Marea Mediterană o reprezintă monitorizarea 
aplicării Regulamentului nr. 1967/2006 și monitorizarea debarcărilor, deoarece există foarte 
multe porturi mici și foarte multe posibilități de debarcare. Raportoarea sugerează, prin 
urmare, introducerea unui sistem de drepturi teritoriale de pescuit pentru Marea Mediterană 
(TURF). Prin acest sistem, unui grup de pescari i se alocă o anumită zonă în care are voie să 
pescuiască. Acest instrument bazat pe drepturi crește simțul răspunderii pescarilor. Acesta 
facilitează exercitarea de către pescari a unui autocontrol, respectiv a unui control reciproc, 
deoarece aceștia sunt interesați ca nimeni să nu pescuiască ilegal în zona alocată lor. 

În ceea ce privește stabilirea TURF, statele membre ar trebui să țină seama de locul unde se 
află zonele închise pentru pescuit pentru a combina aceste două instrumente de management. 

Statele membre trebuie să se asigure că mortalitatea prin pescuit este limitată de așa natură 
prin TURF, încât să se îndeplinească obiectivele regulamentului, în special obiectivul legat de 
producția maximă durabilă. Aceste limitări, care pot fi sub forma unor limitări ale capturilor 
sau ale efortului de pescuit, trebuie, bineînțeles, să fie coordonate între TURF prin care sunt 
capturate aceleași specii. Dacă situația privind datele se îmbunătățește în timp, Consiliul poate 
să introducă limitări pe termen lung privind capturile sau efortul de pescuit pentru anumite 
stocuri. 

Parteneriatele cu țările terțe privind gestionarea comună a pescuitului

În bazinele maritime în care UE împarte stocuri de pește cu state din afara UE, aceasta ar 
trebui să urmărească să îmbunătățească gestionarea comună a pescuitului. În acest sens, ar 
trebui nu numai să se îmbunătățească colaborarea din cadrul organizațiilor regionale din 
domeniul pescuitului, ci și să se încheie, dacă este cazul, acorduri de cooperare bilaterale sau 
multilaterale. În cadrul acestor acorduri, UE ar putea să pună la dispoziție fonduri și asistență 
tehnică. Țara parteneră se angajează, în schimb, să realizeze o gestionare eficientă a 
pescuitului, care să fie compatibilă cu cea a UE.


