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Amendamentul 63
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să asigure 
promovarea unui nivel ridicat de ocupare 
a forței de muncă în sectorul pescuitului 
și al acvaculturii și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale pescarilor și ale 
lucrătorilor în domeniul acvaculturii, 
asigurându-le un nivel adecvat de 
protecție socială și garantând în mod 
concret o concurență loială și echitabilă 
cu țările terțe și cu statele membre ale 
Uniunii, prin evitarea unor denaturări ale 
concurenței care se bazează pe diferențe 
excesive ale costului forței de muncă. În 
acest sens, politica comună în domeniul 
pescuitului stabilește condițiile pentru 
armonizarea legislației în domeniul social 
aplicabilă navigatorilor.

Or. fr

Amendamentul 64
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

1982 în ceea ce privește conservarea și 
gestionarea populațiilor transzonale și a 
stocurilor de pești mari migratori din 4 
august 1995 (Acordul Organizației 
Națiunilor Unite privind rezervele de 
pește). Uniunea a acceptat, de asemenea, 
Acordul privind promovarea respectării 
măsurilor internaționale de conservare și 
gestionare de către navele de pescuit în 
marea liberă din 24 noiembrie 1993 al 
Organizației pentru Alimentație și 
Agricultură a Națiunilor Unite (Acordul de 
conformitate al FAO). Aceste instrumente 
internaționale prevăd, mai ales, obligații de 
conservare, inclusiv, printre altele, 
obligația de a lua măsuri de conservare și 
gestionare menite a menține sau a restabili 
resursele marine la niveluri care să permită 
obținerea productivității maxime durabile, 
atât în interiorul zonelor maritime aflate 
sub jurisdicție națională, cât și în marea 
liberă, și de a coopera cu alte state în acest 
scop, obligația de a aplica abordarea 
precaută pe scară largă în ceea ce privește 
conservarea, gestionarea și exploatarea 
stocurilor de pește, obligația de a asigura 
compatibilitatea măsurilor de conservare și 
gestionare în cazul în care resursele marine 
se află în zone marine care țin de jurisdicții 
diferite și obligația de a ține cont de alte 
utilizări legitime ale mării. Partea a 5-a 
articolul 66 din Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării prevede 
totodată obligația statelor membre de a se 
conforma dispozițiilor referitoare la 
stocurile de pești anadrome, în vederea 
conservării mediului natural. Politica 
comună în domeniul pescuitului ar trebui
să contribuie la îndeplinirea în mod 
adecvat a obligațiilor internaționale ale 
Uniunii în temeiul acestor instrumente 
internaționale. În cazul în care adoptă 
măsuri de conservare și gestionare pentru 
care au fost împuternicite în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului, statele 
membre trebuie, de asemenea, să acționeze 
într-un mod care este întru totul conform 
cu obligațiile internaționale privind 
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conservarea și de cooperarea prevăzute de 
instrumentele internaționale menționate.

Or. fi

Amendamentul 65
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 66
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 67
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 68
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Atlantic, Oceanul Indian, Marea Baltică, 
Marea Nordului, Mările Celtice, Golful 
Biscaya și coasta iberică, bazinul Mării 
Mediterane și cel al Mării Negre.

Or. fr

Amendamentul 70
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este necesar ca, în cadrul politicii 
maritime integrate și al politicii comune 
în domeniul pescuitului, să se recunoască 
particularitățile regiunilor ultraperiferice, 
în special ale acelora care nu dispun de 
platformă continentală și ale căror 
resurse se concentrează la nivelul 
fondurilor de pescuit și al munților 
submarini Protecția și accesul la aceste 
zone biogeografice vulnerabile ar trebui 
asigurate și analizate în funcție de 
resursele disponibile pe teren.

Or. pt

Amendamentul 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare
trebuie să beneficieze în continuare de o 
protecție specială, deoarece contribuie la 
menținerea economiei locale a acestor 
insule, având în vedere situația structurală, 
socială și economică a respectivelor insule. 

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

anumitor activități de pescuit în apele 
respective la navele de pescuit înregistrate 
în porturile din regiunile ultraperiferice ar 
trebui, în consecință, menținută.

Or. fr

Amendamentul 72
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ar trebui să se acorde o atenție 
specială protecției speciei de somon 
sălbatic din Marea Baltică. Potrivit 
Consiliului Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES), 
stocurile de somon din Marea Baltică nu 
sunt exploatate în mod durabil. În opinia
ICES, gestionarea stocurilor de somon ar 
trebui să se bazeze pe evaluarea speciilor 
de somon și să se efectueze în funcție de 
pescuitul de somon; se estimează că 
repopularea cu specii de somon se 
realizează cu dificultate. Repopularea de 
amploare cu stocuri de somon sălbatic 
este, de asemenea, foarte importantă 
pentru regiunile nordice și cele puțin 
populate, întrucât somonul sălbatic 
reprezintă o resursă piscicolă foarte 
importantă pentru locuitorii și economia 
regiunilor nordice.

Or. fi

Amendamentul 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 74
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Sunt necesare măsuri pentru reducerea 
nivelurilor 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.

Or. fr

Amendamentul 75
María Irigoyen Pérez



AM\905399RO.doc 11/59 PE491.301v01-00

RO

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 
prevenirea și reducerea 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. Ar trebui stabilită și pusă 
treptat și în mod planificat 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. es

Justificare

Eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare, care ar trebui să ia în considerare 
particularitățile diferitelor pescării, ar trebui să se realizeze în mod treptat și planificat și 
într-o perioadă de timp rezonabilă.

Amendamentul 76
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Având în vedere situația economică 
precară în care se găsește sectorul 
pescuitului și dependența de activitățile de 
pescuit a multor comunități costiere și 
insulare, sunt necesare revizuirea 
conceptului de stabilitate relativă și 
asigurarea stabilității activităților de 
pescuit și a viabilității socioeconomice a 
acestui sector și a regiunilor care depind 
de el, prin alocarea posibilităților de 
pescuit între statele membre, pe baza unei 
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cote previzibile din stocuri pentru fiecare 
stat membru și a capacității de pescuit de 
care dispune acesta.

Or. es

Amendamentul 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 78
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În ceea ce privește propria zonă de 12 
mile marine, statelor membre trebuie să li 
se permită să adopte măsuri de conservare 
și gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția ca, în cazul 
în care se măsurile respective se aplică 
navelor de pescuit din Uniune aparținând 
altor state membre, măsurile adoptate să fie 
nediscriminatorii, să fi avut loc o 

(27) În ceea ce privește propria zonă de 
12 mile marine și zona de 100 de mile 
marine pentru regiunile ultraperiferice în 
cadrul zonei economice exclusive a 
acestora, statelor membre ar trebui să li se 
permită să adopte măsuri de conservare și 
gestionare aplicabile tuturor navelor de 
pescuit ale Uniunii, cu condiția ca, în cazul 
în care se măsurile respective se aplică 
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consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă de 12 mile marine.

navelor de pescuit din Uniune aparținând 
altor state membre, măsurile adoptate să fie 
nediscriminatorii, să fi avut loc o 
consultare prealabilă cu alte state membre 
interesate, iar Uniunea să nu fi adoptat 
măsuri care să vizeze în mod specific 
conservarea și gestionarea în respectiva 
zonă.

Or. fr

Amendamentul 79
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 80
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 81
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, ar 
trebui 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 15 metri și pentru toate celelalte 
nave care pescuiesc cu unelte tractate. 
Statele membre pot exclude din sistemul 
concesiunilor de pescuit transferabile 
navele cu o lungime de până la 15 metri
care nu utilizează unelte tractate. Acest 
sistem ar trebui să contribuie la ajustarea 
capacității flotei, în cazul în care se 
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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.

identifică o situație de supraexploatare a 
stocurilor, 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 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. fr

Amendamentul 82
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(29) Cel târziu la 31 decembrie 2013, ar 
trebui pus în aplicare un sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile, cu 
aplicare voluntară în fiecare stat membru,
pentru majoritatea stocurilor gestionate în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului, pentru toate navele cu o 
lungime de minimum 12 metri și pentru 
toate celelalte nave care pescuiesc cu 
unelte tractate. Statele membre pot exclude 
din sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile navele cu o lungime de până 
la 12 metri care nu utilizează unelte 
tractate. Acest sistem ar trebui 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 ar trebui să stabilească doar 
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posibilităților de pescuit anuale care revin 
unui stat membru, drepturile putând fi 
retrase în conformitate cu normele stabilite.

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

Or. pt

Amendamentul 83
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29a) Întrucât eventuala punere în 
aplicare a concesiunilor de pescuit 
transferabile va conduce, în mod 
inevitabil, la privatizarea și 
comercializarea posibilităților de pescuit 
și la concentrarea acestora la nivelul 
întreprinderilor și ambarcațiunilor de 
dimensiuni mai mari, este necesar să se 
apere și să se protejeze pescuitul artizanal 
și pescuitul costier, aceste tipuri de pescuit 
fiind cele care generează locuri de muncă 
și activități economice în regiunile de 
coastă.

Or. pt

Amendamentul 84
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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pleacă din sector nu vor trebui să se 
bazeze pe asistență financiară publică în 
cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului.

Or. fr

Amendamentul 85
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. pt

Amendamentul 86
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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posibilități de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 87
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(31) Caracteristicile specifice și 
vulnerabilitatea socioeconomică a unor 
flote artizanale justifică aplicarea în mod 
voluntar a sistemului concesiunilor de 
pescuit transferabile în fiecare stat 
membru. Sistemul concesiunilor de pescuit 
transferabile ar trebui să se aplice 
stocurilor pentru care sunt alocate 
posibilități de pescuit.

Or. pt

Amendamentul 88
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Având în vedere caracterul absolut 
artizanal al pescuitului în regiunile 
ultraperiferice, organismelor regionale 
competente ar trebui să le revină sarcina 
de a institui un sistem adecvat de 
gestionare a capacităților flotelor 
înregistrate în porturile din aceste 
regiuni.

Or. fr
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Amendamentul 89
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 90
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Cunoștințele științifice în domeniul 
pescuitului ar trebui consolidate cu 
ajutorul programelor de cercetare și 
inovare și de colectare de date științifice în 
domeniul pescuitului adoptate la nivel 
național, în coordonare cu alte state 
membre, precum și cu ajutorul 
instrumentelor din cadrul de cercetare și 
inovare al Uniunii și prin consolidarea 
resurselor umane, a expertizei și a 
asistenței financiare a Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 91
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Atunci când încheie acorduri pentru 
pescuit sustenabil cu țările terțe care au 
acces la același bazin maritim ca o 
regiune periferică, Uniunea ar trebui să 
asigure o distribuție echitabilă a 
resurselor, încurajând dezvoltarea 
sectorului pescuitului în aceste zone.

Or. fr

Amendamentul 92
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Ar trebui să se garanteze
transparența în cadrul tuturor 
consultărilor în domeniul pescuitului 
dintre Uniune și țările terțe învecinate 
pentru a se realiza schimburi și a se aloca 
posibilitățile de pescuit sau a se acorda 
acces navelor lor la apele respective.

Or. fr

Amendamentul 93
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

din pescuit și din acvacultură 
comercializate, indiferent dacă aceste 
produse sunt originare din Uniune sau 
din țări terțe, ar trebui să le permită 
consumatorilor să aleagă în mai bună 
cunoștință de cauză și să sprijine consumul 
responsabil și ar trebui, de asemenea, să 
îmbunătățească înțelegerea și cunoașterea 
din punct de vedere economic a piețelor 
Uniunii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Dispozițiile privind 
organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor obținute din pescuit și din 
acvacultură ar trebui să reglementeze 
importurile de produse obținute din 
pescuit și din acvacultură în conformitate 
cu standardele sociale și de mediu 
recunoscute la nivel internațional.

Or. fr

Amendamentul 95
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(47) Ar trebui consolidată competitivitatea 
sectorului de pescuit și acvacultură al 
Uniunii și este necesar un apel la 
simplificare, în sprijinul unei mai bune 
gestionări a activităților de producție și 
comercializare ale sectorului, asigurând 
reciprocitatea comerțului cu țările terțe, 
în vederea garantării unor condiții 
echitabile pe piața Uniunii Europene, nu 
numai din punctul de vedere al 
sustenabilității pescăriilor, ci și în ceea ce 
privește controlul sanitar; este, de 
asemenea, necesar ca organizarea comună 
a piețelor în sectorul produselor obținute 
din pescuit și din acvacultură să asigure 
condiții de concurență echitabile pentru 
toate produsele din pescuit și din 
acvacultură comercializate în Uniune, ar 
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aprovizionare. trebui să le permită consumatorilor să 
aleagă în mai bună cunoștință de cauză și 
să sprijine consumul responsabil și ar 
trebui, de asemenea, să îmbunătățească 
înțelegerea și cunoașterea din punct de 
vedere economic a piețelor Uniunii de-a 
lungul lanțului de aprovizionare.

Or. pt

Amendamentul 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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
două consilii consultative noi și să 
modifice domeniile de competență ale 
consiliilor existente, având în vedere mai 
ales caracteristicile specifice ale Mării 
Negre și ale regiunilor ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 97
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 54a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(54a) Consideră că, respectând orientările 
Comisiei Europene cu privire la 
principiile regionalizării și subsidiarității, 
pentru a asigura o mai bună integrare a 
părților interesate și acordând o atenție 
deosebită caracterului sensibil al 
particularităților acestora, ar trebui 
înființat un consiliu consultativ regional 
pentru regiunile ultraperiferice.
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Or. pt

Amendamentul 98
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului garantează exploatarea 
resurselor acvatice vii într-o manieră 
favorabilă activităților de pescuit și de 
acvacultură, în condiții de mediu, 
economice și sociale sustenabile, 
promovând competitivitatea sectorului, 
protecția socială, creșterea ocupării forței 
de muncă și îmbunătățirea nivelului de 
trai în zonele în care se practică pescuitul 
și acvacultura.

Or. es

Justificare

Aspectele socioeconomice nu ar trebui să rămână în plan secund, ci ar trebui să ocupe un loc 
prioritar în cadrul obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Amendamentul 99
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să garanteze că 
activitățile de pescuit și de acvacultură 
asigură condiții de mediu, economice și 
sociale sustenabile pe termen lung și 
contribuie la siguranța comunităților 
piscicole din diferitele regiuni europene și 
la disponibilitatea aprovizionării cu 
alimente.
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Or. pt

Amendamentul 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 ar trebui să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
urmărește să garanteze, până în 2020, în 
măsura posibilului, că exploatarea 
resurselor biologice marine vii duce la 
refacerea și menținerea populațiilor de 
specii recoltate în jurul nivelurilor care 
permit obținerea producției maxime 
durabile.

Or. es

Justificare

Obiectivul referitor la producția maximă durabilă, propus de Comisie, nu este realist și ar 
putea conduce la ajustări defavorabile la nivelul flotelor. Din acest motiv, ar fi necesară 
introducerea unor obiective mai fezabile.

Amendamentul 101
Alain Cadec

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 

(2) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
urmărește să mențină sau să refacă 
populațiile de specii recoltate la niveluri
care permit obținerea producției maxime 
durabile până în 2020.
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maxime durabile.

Or. fr

Amendamentul 102
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea I – articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(3) Politica comună în domeniul 
pescuitului ar trebui să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, ca principiu fundamental 
pentru garantarea sustenabilității 
pescăriilor, în funcție de resursele 
disponibile în contextul egalității de șanse 
și pentru a garanta că impacturile 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin sunt limitate.

Or. pt

Amendamentul 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Să permită folosirea experiențelor 
profesionale acumulate și a tradițiilor 
zonelor pescărești pentru a crea 
specializări noi, în vederea dezvoltării 
durabile și îmbunătățirii calității vieții 
acestor zone, și pentru atragerea tinerilor 
către acest domeniu de activitate.

Or. ro
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Amendamentul 104
James Nicholson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Politica comună în domeniul 
pescuitului susține o politică
regionalizată, care să permită statelor 
membre să dezvolte și să pună în aplicare 
planuri de gestionare.

Or. en

Amendamentul 105
Luís Paulo Alves

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 elimine capturile nedorite din 
stocurile comerciale și necomerciale și să 
garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor din astfel de stocuri, fiind 
necesară compensarea în aval pentru 
dificultățile cauzate de o politică de 
interzicere a rebuturilor;

Or. pt

Amendamentul 106
Alain Cadec

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 

(a) să reducă în mod semnificativ capturile 
nedorite din stocurile comerciale;
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stocuri;

Or. fr

Amendamentul 107
María Irigoyen Pérez

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 prevină și să reducă capturile 
nedorite din stocurile comerciale și să 
garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor din astfel de stocuri;

Or. es

Justificare

Ar trebui prevenită și redusă eliminarea capturilor nedorite.

Amendamentul 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 în cadrul unui sector al 
pescuitului viabil și competitiv din punct 
de vedere economic, prin asigurarea unor 
condiții de concurență echilibrată în 
cadrul schimburilor comerciale cu 
produse obținute din pescuit și din 
acvacultură cu țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 109
Luís Paulo Alves
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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 în cadrul unui sector al 
pescuitului sustenabil și competitiv din 
punct de vedere economic, fiind 
indispensabilă garantarea viitorului 
sectorului;

Or. pt

Amendamentul 110
María Irigoyen Pérez

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 sustenabile și eficiente din punct 
de vedere social și economic în cadrul unui 
sector al pescuitului viabil și competitiv 
din punct de vedere economic;

Or. es

Amendamentul 111
Rosa Estaràs Ferragut

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, luând în considerare 
dificultățile generate de condiționările 
economice, sociale și geografice, precum 
cele cu care se confruntă regiunile izolate 
și cele ultraperiferice.
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Or. es

Amendamentul 112
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea I – articolul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să recunoască importanța pescuitului 
costier și artizanal și a culesului de scoici 
pentru fixarea populației, generarea de 
bogăție și asigurarea unui model durabil 
de exploatare.

Or. es

Amendamentul 113
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o clară definire a responsabilităților la 
nivelurile Uniunii, național, regional și 
local;

(a) o clară definire a responsabilităților la 
nivelurile Uniunii, național, regional și 
local, pentru asigurarea unei gestiuni de 
proximitate decentralizate, care să ia în 
considerare realitatea și particularitățile 
fiecărei țări, ale fiecărei zone de pescuit, 
ale fiecărei flote și ale fiecărei resurse 
piscicole;

Or. pt

Amendamentul 114
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) luarea în considerare a 
particularităților diferitelor zone de 
pescuit, prin intermediul unei abordări 
regionalizate.

Or. es

Amendamentul 115
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea I – articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) stabilirea măsurilor în conformitate cu 
cele mai bune avize științifice disponibile, 
prevăzând, dacă este necesar, o adaptare 
treptată și perioade de tranziție.

Or. es

Amendamentul 116
Alain Cadec

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, 
în special prin intermediul consiliilor 
consultative, în toate etapele, de la 
conceperea măsurilor și până la punerea lor 
în aplicare;

Or. fr

Amendamentul 117
María Irigoyen Pérez
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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 
în toate etapele, de la conceperea măsurilor 
și până la punerea în aplicare și evaluarea 
acestora;

Or. es

Amendamentul 118
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „apele Uniunii” se înțelege apele 
aflate sub suveranitatea sau jurisdicția 
statelor membre, cu excepția apelor 
adiacente teritoriilor enumerate în anexa II 
la tratat;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 119
Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– prin „resurse biologice marine” se 
înțelege specii acvatice marine vii 
disponibile și accesibile, inclusiv specii 
anadrome și catadrome, pe parcursul 
tuturor etapelor ciclului lor de viață,

– prin „resurse biologice marine” se 
înțelege specii acvatice marine vii 
disponibile și accesibile,

Or. fi
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Justificare

Creșterea numărului de specii de pește anadrome, precum somonul sălbatic, duce la 
creșterea numărului de resurse biologice marine.

Amendamentul 120
Alain Cadec

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. 1967/200634, pe care titularul le poate 
transfera altor deținători eligibili de astfel 
de concesiuni de pescuit transferabile;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 121
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea I – articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 20a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- prin „pescuit costier și artizanal” se 
înțeleg activitățile de pescuit practicate de 
nave care au o lungime mai mică 
de 15 metri sau care nu petrec mai mult 
de 24 de ore pe mare.

Or. es
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Amendamentul 122
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea II – articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(3) De la 1 ianuarie 2013 
la 31 decembrie 2022, în apele de până 
la 100 de mile marine de la liniile de bază 
și în apele de la mai mult de 100 de mile 
marine de la fondurile de pescuit și munții 
submarini din Insulele Azore, Madeira și 
Canare, statele membre în cauză pot 
restricționa pescuitul la navele înregistrate 
în porturile insulelor respective. 
Menținerea accesului navelor Uniunii care 
pescuiesc în apele respective în mod 
tradițional este condiționată de 
sustenabilitatea resurselor halieutice.
Statele membre informează Comisia cu 
privire la restricțiile instituite în temeiul 
prezentului alineat.

Or. pt

Amendamentul 123
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea II – articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

informează Comisia cu privire la restricțiile 
instituite în temeiul prezentului alineat.

Or. fr

Amendamentul 124
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea II – articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 125
Alain Cadec

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 care asigură o 
reducere semnificativă a capturilor 
nedorite din stocurile comerciale;

Or. fr
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Amendamentul 126
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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) În mod prioritar, trebuie elaborate
planuri multianuale care să prevadă măsuri 
de conservare pentru menținerea sau 
refacerea stocurilor de pește la nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă.

Or. fr

Amendamentul 127
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Planurile multianuale trebuie să se 
bazeze pe cele mai bune date științifice 
disponibile și să utilizeze abordarea 
precaută în cazul în care există limitări ale
datelor disponibile și ale metodelor de 
evaluare, precum și ale tuturor surselor 
cuantificate de incertitudine.

Or. en

Justificare

Planurile multianuale ar trebui să se bazeze numai pe principiul precauției în absența celor 
mai bune date științifice disponibile.

Amendamentul 128
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În aplicarea și proiectarea planurilor 
multianuale se va avea în vedere 
necesitatea efectuării treptate a 
adaptărilor corespunzătoare, evitând 
impunerea de termene mult prea scurte în 
alte situații decât cele de urgență și doar 
după elaborarea unui studiu de impact 
socioeconomic, care trebuie să fie deschis 
contribuțiilor părților implicate.

Or. es

Amendamentul 129
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 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 în jurul nivelurilor
care pot să asigure producția maximă 
durabilă cel târziu în 2020, în măsura 
posibilului.

Or. es

Amendamentul 130
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planurile multianuale trebuie să 
prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 

(1) Planurile multianuale trebuie să 
prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 
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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.

pescuit, astfel încât să se ajungă la o rată a 
mortalității prin pescuit care să refacă și să 
mențină toate stocurile la nivelurile care
pot să asigure producția maximă durabilă 
cel târziu în 2020.

Or. fr

Amendamentul 131
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 trebuie să 
prevadă adaptări ale ratei mortalității prin 
pescuit, astfel încât să se ajungă la o rată a 
mortalității prin pescuit care vizează să 
refacă și să mențină toate stocurile 
comerciale peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă cel 
târziu în 2015.

Or. en

Justificare

Realizarea producției maxime durabile (MSY) până în 2015 nu este realistă și ar trebui 
înlocuită cu fMSY până în 2015 și cu bMSY oricând este posibil ulterior.

Amendamentul 132
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 în jurul nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă, 
planurile multianuale trebuie să prevadă 
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măsuri de precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

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

Or. es

Amendamentul 133
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 
măsuri de precauție care să asigure un nivel 
comparabil de conservare a stocurilor 
respective.

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

Or. fr

Amendamentul 134
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) calendare precise pentru atingerea 
țintelor cuantificabile;

(d) calendare precise și realiste pentru 
atingerea țintelor cuantificabile;

Or. en

Amendamentul 135
Alain Cadec
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Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 11 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) măsuri tehnice, inclusiv măsuri privind 
reducerea semnificativă a capturilor 
nedorite;

Or. fr

Amendamentul 136
Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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;

(g) măsuri și obiective specifice referitoare 
la partea de apă dulce a ciclului de viață al 
speciilor anadrome și catadrome; măsuri
specifice pentru stabilirea, în funcție de 
stocuri, a unor activități de pescuit 
sustenabil pentru speciile anadrome;

Or. en

Justificare

Activitățile de pescuit care vizează stocuri mixte de specii anadrome nu sunt selective și, prin 
urmare, o atenție deosebită ar trebui acordată limitării acestor activități de pescuit, precum 
și măsurilor prin care PCP poate asigura viabilitatea diferitelor stocuri.

Amendamentul 137
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 11 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) măsuri care să vizeze reducerea 
consecințelor sociale și economice în 
domeniul lor de aplicare.
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Or. es

Amendamentul 138
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 11 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) un mecanism de intervenție pentru 
situații neprevăzute.

Or. en

Justificare

Gestionarea resurselor biologice ale unei regiuni se poate schimba în scurt timp, în bine sau 
în rău. Acest fapt este confirmat de experiențele actuale ale regiunilor dobândite cu planurile 
multianuale care, din cauza normelor rigide, nu sunt adaptate la situația resurselor și la 
posibilitățile de exploatare a acestora.

Amendamentul 139
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 14 – paragraful 1 – litera a

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 stocurilor de pește la nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă, prin îmbunătățirea selecției în 
funcție de dimensiuni și, după caz, prin 
selecția în funcție de specie;

Or. fr

Amendamentul 140
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 14 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să ia în considerare repercusiunile 
socioeconomice ale adoptării unor măsuri 
de acest gen.

Or. es

Amendamentul 141
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 142
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 2024:

Or. es

Justificare

Eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare ar trebui să fie precedată de o perioadă de 
tranziție de cel puțin zece ani, astfel încât navele să aibă timp suficient pentru a se dota cu 
unelte de pescuit mai selective.

Amendamentul 143
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 2025: cod, merluciu, limbă-
de-mare:

Or. es

Justificare

Eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare ar trebui să fie precedată de o perioadă de 
tranziție de cel puțin zece ani, astfel încât navele să aibă timp suficient pentru a se dota cu 
unelte de pescuit mai selective.

Amendamentul 144
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – 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 2026: 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.

Or. es

Justificare

Eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare ar trebui să fie precedată de o perioadă de 
tranziție de cel puțin zece ani, astfel încât navele să aibă timp suficient pentru a se dota cu 
unelte de pescuit mai selective. Eliminarea capturilor aruncate înapoi în mare nu ar trebui să 
se aplice în cazul speciilor supuse TAC-urilor și cotelor.

Amendamentul 145
Alain Cadec
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Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Reducerea semnificativă a capturilor 

nedorite din stocurile comerciale
(1) Având în vedere avizul CSTEP și al 
consiliilor consultative în cauză, precum 
și rezultatele studiilor de impact care 
vizează să analizeze cauzele capturilor 
nedorite, Parlamentul European și 
Consiliul stabilesc obiective de reducere 
semnificativă a capturilor nedorite din 
stocurile comerciale reglementate, luând 
în considerare caracteristicile specifice 
ale fiecărei pescării. Aceste obiective pot fi 
incluse în planurile multianuale stabilite 
în funcție de pescărie sau de zone 
regionale.
(2) În cazul stocurilor de pește prevăzute 
la alineatul (1), dimensiunile minime de 
referință pentru conservare se stabilesc pe 
baza celor mai bune avize științifice 
disponibile. Capturile din aceste stocuri 
de pește sub dimensiunea minimă de 
referință pentru conservare pot fi vândute 
în alte scopuri decât consumul uman sau 
pot fi remise organizațiilor caritabile 
recunoscute.

Or. fr

Amendamentul 146
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul posibilităților de pescuit 
totale pot fi rezervate posibilități de 

eliminat
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pescuit pentru capturile accidentale.

Or. fr

Amendamentul 147
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul II – articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru decide, pentru 
navele aflate sub pavilionul său, cu 
privire la metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit atribuite 
respectivului stat membru în conformitate 
cu dreptul comunitar. Statul membru 
informează Comisia cu privire la metoda 
de alocare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament însoțește eliminarea titlului IV care introduce concesiunile de pescuit 
transferabile. Fiecărui stat membru ar trebui să i se permită să aleagă metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit care îi sunt atribuite, în conformitate cu principiul subsidiarității. 
Acest lucru permite statelor membre să instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile dacă doresc.

Amendamentul 148
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile de conservare adoptate în 
conformitate cu planurile multianuale

Măsurile de conservare și măsurile tehnice 
elaborate la nivel regional

Or. fr
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Amendamentul 149
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea pregătirii sau a punerii în 
aplicare a unor planuri multianuale 
elaborate în temeiul articolelor 9, 10 și 11, 
statele membre care sunt interesate direct 
de zona de pescuit în cauză participă, în 
strânsă legătură cu consiliile consultative, 
la elaborarea unor măsuri tehnice sau a 
unor măsuri de conservare adaptate la 
caracteristicile specifice ale fiecărei zone 
de pescuit.

Or. fr

Amendamentul 150
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Schimbarea verbului „pot” în „sunt” este esențială dacă se dorește o regionalizare 
semnificativă și o delegare a competențelor către statele membre și regiunile lor, pentru ca 
acestea să își poată adopta propriile măsuri de conservare.



AM\905399RO.doc 47/59 PE491.301v01-00

RO

Amendamentul 151
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre care sunt direct 
interesate de zona de pescuit în cauză
trebuie să asigure, în strânsă legătură cu 
consiliile consultative, că măsurile de 
conservare sau măsurile tehnice:

Or. fr

Amendamentul 152
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 17 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) iau în considerare propunerile 
formulate de către consiliile consultative 
regionale.

Or. es

Amendamentul 153
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – 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 

(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, luând în considerare 
propunerile consiliilor consultative 
regionale, în cazul în care statele membre 
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aceste măsuri Comisiei în termen de trei 
luni de la data intrării în vigoare a 
planului multianual.

care sunt autorizate să ia măsuri în 
conformitate cu articolul 17 nu comunică 
aceste măsuri Comisiei în termenul ce 
urmează să fie prevăzut în fiecare plan
multianual.

Or. es

Amendamentul 154
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul I – articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 155
James Nicholson

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul II – articolul 21 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 156
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul II – articolul 21 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) iau în considerare propunerile 
formulate de către consiliile consultative 
regionale.

Or. es

Amendamentul 157
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul II – 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, luând în considerare propunerile 
consiliilor consultative regionale, în cazul 
în care statele membre care sunt autorizate 
să ia măsuri în conformitate cu articolul 21 
nu comunică aceste măsuri Comisiei în 
termen de trei luni de la data intrării în 
vigoare a cadrului de măsuri tehnice.

Or. es

Amendamentul 158
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea III – titlul III – capitolul II – articolul 24 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 

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

articolul 55 pentru a specifica măsuri 
tehnice, luând în considerare propunerile 
consiliilor consultative regionale, în cazul 
în care, pe baza unei evaluări desfășurate în 
temeiul articolului 23, se consideră că 
măsurile statelor membre:

Or. es

Amendamentul 159
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea III – titlul IV – articolul 26 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsuri ale statelor membre aplicabile în 
interiorul zonei de 12 mile marine și în 
zona de 100 de mile marine din jurul 
regiunilor ultraperiferice

Or. fr

Amendamentul 160
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea III – titlul IV – articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un stat membru poate adopta măsuri 
nediscriminatorii pentru conservarea și 
gestionarea stocurilor de pește și pentru 
reducerea la minimum a efectului 
pescuitului asupra conservării 
ecosistemelor marine în limita a 12 mile 
marine de la liniile sale de bază și în limita 
a 100 de mile marine în jurul regiunilor 
ultraperiferice în zona economică 
exclusivă a acestora, cu condiția ca 
Uniunea să nu fi adoptat măsuri de 
conservare și gestionare anume pentru zona 
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fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

respectivă. Măsurile statului membru 
trebuie să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3 și nu trebuie să 
fie mai puțin severe decât cele din 
legislația existentă a Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 161
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea concesiunilor de pescuit transferabile este însoțită de introducerea unui nou 
alineat la articolul 16, care permite fiecărui stat membru să aleagă metoda de alocare a 
posibilităților de pescuit care îi sunt atribuite, în conformitate cu principiul subsidiarității. 
Acest lucru permite statelor membre să instituie un sistem de concesiuni de pescuit 
transferabile dacă doresc.

Amendamentul 162
James Nicholson

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

Or. en
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Justificare

Alocarea accesului la pescuit trebuie să fie corespunzătoare contextului local și național; 
prin urmare, concesiunile de pescuit transferabile nu ar trebui să fie un sistem unic și 
obligatoriu. Este nevoie ca statele membre să aibă flexibilitatea de a ajusta sistemul de 
alocare a accesului la pescuit astfel cum este mai bine în contextul lor local și național.

Amendamentul 163
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. pt

Amendamentul 164
Patrice Tirolien

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) toate navele de pescuit cu o lungime 
totală de minimum 15 metri; și

Or. fr

Amendamentul 165
Patrice Tirolien

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

totală mai mică de 15 metri care pescuiesc 
cu unelte tractate.

Or. fr

Amendamentul 166
Rosa Estaràs Ferragut

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.

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

Or. es

Amendamentul 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 168
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemul de concesiuni de pescuit 
transferabile nu se aplică în regiunile 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 169
Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 27 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concesiunile de pescuit transferabile 
nu se aplică stocurilor anadrome; 

Or. fi

Amendamentul 170
James Nicholson

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 
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 

(4) Un stat membru poate aloca concesiuni 
de pescuit transferabile unui proprietar al 
unei nave de pescuit implicate activ în 
activități de pescuit care arborează 
pavilionul acelui stat membru sau unor 
persoane juridice sau fizice implicate activ 
în activități de pescuit în statul membru 
respectiv 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 
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pentru acordarea concesiunilor de pescuit 
transferabile.

de producători recunoscute. Pe baza unor 
criterii transparente și obiective, statele 
membre pot limita eligibilitatea pentru 
acordarea concesiunilor de pescuit 
transferabile.

Or. en

Justificare

Concesiunile de pescuit transferabile ar trebui să fie tranzacționate numai între pescarii 
activi în statul membru respectiv.

Amendamentul 171
James Nicholson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La introducerea unui sistem de 
concesiuni de pescuit transferabile, statele 
membre ar trebui să își adapteze propriile 
norme pentru a proteja interesele 
activităților de pescuit costiere și pentru a 
asigura protecția împotriva efectelor 
negative ale sistemului, cum ar fi 
concentrarea excesivă sau specula.

Or. en

Justificare

Concentrarea și speculația, precum și neprotejarea intereselor regiunilor față de activitățile 
de pescuit costiere în ceea ce privește concesiunile de pescuit constituie o amenințare reală la 
adresa bunei funcționări a sistemului de concesiuni de pescuit transferabile.

Amendamentul 172
Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea V – articolul 34 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 173
Alain Cadec

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. fr

Amendamentul 174
Alain Cadec

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 

eliminat
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menționate la alineatele (1) și (2).

Or. fr

Amendamentul 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea XII – articolul 52 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consiliul consultativ care va fi 
instituit pentru regiunile ultraperiferice 
va fi divizat în 3 secțiuni: secțiunea zona
Caraibilor care acoperă Guadelupa, 
Martinica și Guyana Franceză; secțiunea 
Oceanul Indian de sud-vest care acoperă 
Réunion și Mayotte și, în final, secțiunea 
Macaronezia care acoperă insulele 
Canare, Azore și Madeira.

Or. fr

Amendamentul 176
Rosa Estaràs Ferragut

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 trebuie să răspundă într-
un termen rezonabil la orice recomandare, 
sugestie sau informație primită în temeiul 
alineatului (1), ținând cont de 
recomandările consiliilor consultative 
regionale în procesul de luare a deciziilor.

Or. es
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Amendamentul 177
Riikka Manner

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, grupuri de interes 
riverane și din alte grupuri de interese 
afectate de politica comună în domeniul 
pescuitului.

Or. fi

Amendamentul 178
Alain Cadec

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 în 
principal din organizații reprezentând 
operatorii în domeniul pescuitului și includ
și alte grupuri de interese afectate de 
politica comună în domeniul pescuitului.

Or. fr

Amendamentul 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – titlul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marea Neagră
Zona de competență – subzona geografică 
CGPM așa cum este definită în Rezoluția 
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CGPM/33/2009/2.

Or. en


