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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

- având în vedere articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Situația geografică a regiunilor 
ultraperiferice și specificitatea sectorului 
pescuitului în aceste regiuni impun ca 
politica comună în domeniul pescuitului 
și fondurile asociate să poată fi adaptate 
și să se poată adapta la specificități, la 
diversele constrângeri, la costurile 
suplimentare și la realitățile specifice 
acestor regiuni, care sunt profund diferite 
de cele din restul Uniunii Europene. În 
acest sens, articolul 349 ar trebui folosit 
pentru a urmări obiectivele specifice 
acestor regiuni și dezvoltarea sectoarelor
pescuitului ale acestora pentru a asigura 
caracterul lor sustenabil, în condițiile în 
care regulamentul nu este adaptat pentru 
una sau mai multe dintre aceste regiuni.

Or. fr

Amendamentul 4

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 
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 

(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 
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 



PA\901563RO.doc 5/33 PE489.430v01-00

RO

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.

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. În acest sens, 
instituirea unui comitet consultativ pentru 
regiunile ultraperiferice constituit din trei 
sub-comisii (apele de sud-vest; apele 
Oceanului Indian de sud-vest; apele din 
bazinul Antile-Guyana) ar putea permite 
și la ajutarea îndeplinirii acestor obiective 
în apele internaționale unde pescuitul 
excesiv și cel ilegal reprezintă o problemă 
reală la nivel mondial. 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 
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instrumentele internaționale menționate.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul conferinței mondiale de la 
Nagoya din 2010 privind biodiversitatea, 
Uniunea Europeană și statele sale 
membre s-au angajat să lupte împotriva 
pierderii biodiversității. S-a adoptat un 
program decenal strategic de protecție a 
biodiversității mondiale; în ceea ce 
privește sectorul pescuitului, obiectivele se 
referă la: (1) gestionarea și exploatarea 
sustenabile a stocurilor de pești și de 
nevertebrate, adoptând o abordare 
ecosistemică pentru a evita pescuitul 
excesiv, introducând măsuri de refacere a 
stocurilor pentru toate speciile decimate 
sau amenințate și evitând repercusiunile 
negative ale pescuitului asupra 
ecosistemelor marine vulnerabile; (2)
gestionarea durabilă a locurilor unde se 
practică acvacultura; (3) menținerea 
diversității genetice a plantelor cultivate, a 
animalelor de fermă și domestice și a 
soiurilor și speciilor lor sălbatice, 
reducând la minimum eroziunea lor 
genetică; (4) protejarea de acum până în 
2020 a cel puțin 10% din zonele maritime 
și de coastă.

Or. fr
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să țină cont întru totul, 
acolo unde este cazul, de sănătatea 
animalelor, de bunăstarea animalelor și de 
siguranța produselor alimentare și a hranei 
pentru animale. 

(11) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să țină cont întru totul, 
acolo unde este cazul, de sănătatea 
animalelor, de tratarea corespunzătoare a
animalelor și de siguranța produselor 
alimentare și a hranei pentru animale. 

Or. fr

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Navele de pescuit din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă acces egal la 
apele și la resursele Uniunii care fac 
obiectul normelor PCP.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Normele în vigoare de restricționare 
a accesului la resurse în interiorul 
zonelor de 12 mile marine ale statelor 
membre au funcționat în mod 
satisfăcător, fiind benefice pentru 
conservare prin limitarea efortului de 
pescuit în cea mai sensibilă parte a apelor 
Uniunii. De asemenea, aceste norme au 

eliminat
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menținut activitățile de pescuit 
tradiționale de care depinde foarte mult 
dezvoltarea socială și economică a 
anumitor comunități costiere. Prin 
urmare, aceste norme trebuie să se aplice 
în continuare.

Or. fr

Amendamentul 9

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. 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.

(15) Resursele biologice marine din jurul 
insulelor Azore, Madeira și Canare trebuie 
să beneficieze în continuare de o protecție 
specială, extinzând această protecție la 
Guadelupa, Guyana, Martinica, Mayotte 
și Réunion, deoarece aceste resurse 
contribuie la menținerea economiei locale a 
acestor insule, având în vedere situația 
structurală, socială și economică a 
respectivelor insule. 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; de 
asemenea, trebuie limitate în continuare 
cu strictețe activitățile de pescuit din apele 
Guadelupei, Guyanei, precum și ale 
insulelor Martinica, Mayotte și Réunion 
la navele de pescuit înmatriculate în 
porturile acestora, cu excepția cazului în 
care există acorduri în care se dispune 
altfel și care au fost validate formal de 
autoritățile locale competente.

Or. fr
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Amendamentul 10

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 
în măsura posibilului a 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 sau, dacă nu există posibilitatea 
de debarcare, o obligație de numărare 
strictă și riguroasă a capturilor înainte de 
aruncarea lor în mare. 

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri temporare în cazul unei 
amenințări grave la adresa conservării 
resurselor biologice marine sau la adresa 
ecosistemului marin, amenințare care 
rezultă din activitățile de pescuit și care 
necesită acțiune imediată. 

(25) Comisia trebuie să aibă posibilitatea 
de a adopta măsuri de urgență aplicabile 
temporar în cazul unei amenințări grave la 
adresa conservării resurselor biologice 
marine sau la adresa ecosistemului marin, 
amenințare care rezultă din activitățile de 
pescuit și care necesită acțiune imediată. 

Or. fr
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Concesiunile de pescuit trebuie să fie 
transferabile și să poată fi închiriate 

eliminat
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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. fr

Amendamentul 14

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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Uniunea trebuie să promoveze la nivel 
internațional obiectivele politicii comune 
în domeniul pescuitului. În acest scop, 
Uniunea trebuie să depună toate eforturile 
pentru a îmbunătăți performanța 
organizațiilor regionale și internaționale în 
ceea ce privește conservarea și gestionarea 

(38) Uniunea trebuie să promoveze la nivel 
internațional obiectivele politicii comune 
în domeniul pescuitului. În acest scop, 
Uniunea trebuie să depună toate eforturile 
pentru a îmbunătăți performanța 
organizațiilor regionale și internaționale în 
ceea ce privește conservarea și gestionarea 
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stocurilor de pește internaționale, prin 
promovarea unui proces decizional bazat 
pe date științifice, pe îmbunătățirea 
nivelului de respectare a normelor, pe o 
transparență sporită și pe participarea
părților interesate, precum și prin 
combaterea activităților de pescuit ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN). 

stocurilor de pește internaționale, prin 
promovarea unui proces decizional bazat 
pe date științifice, prin îmbunătățirea 
nivelului de respectare a normelor, printr-o 
transparență sporită și prin garantarea 
participării efective a părților interesate, 
precum și prin combaterea activităților de 
pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat 
(INN). 

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere.

(39) Acordurile pentru pescuit sustenabil 
încheiate cu țările terțe trebuie să garanteze 
că activitățile de pescuit ale Uniunii în 
apele țărilor terțe sunt bazate pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, asigurând 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
biologice marine. Acordurile respective, 
care prevăd drepturi de acces în schimbul 
unei contribuții financiare din partea 
Uniunii, trebuie să contribuie la instituirea 
unui cadru de guvernanță de înaltă calitate 
care să garanteze mai ales măsuri eficiente 
de monitorizare, control și supraveghere. 
Ar trebui ca activitățile de pescuit ale 
navelor Uniunii desfășurate în cadrul 
acestor acorduri să nu conducă la 
reducerea activității de pescuit a 
pescarilor din țările cu care s-au semnat 
acorduri și nici la sărăcirea pescarilor 
respectivi.

Or. fr
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Ar trebui ca acordurile pentru 
pescuit sustenabil încheiate cu țări terțe 
să conțină o clauză de suspendare care să 
poată fi activată atunci când pescarii din 
țările terțe respective contestă acordurile 
pe motiv că activitățile de pescuit 
desfășurate de navele europene dăunează 
resurselor, contribuie la reducerea 
activităților de pescuit ale pescarilor din 
aceste țări sau contribuie la sărăcirea 
pescarilor respectivi.

Or. fr

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 39b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Ar trebui ca cea mai mare parte a 
capturilor realizate în cadrul acordurilor 
pentru pescuit sustenabil încheiate cu 
țările terțe să fie debarcate, progresiv, de 
acum până în 2020, în porturile 
țării/țărilor terțe semnatare ale acordului 
menționat; acest lucru este necesar pentru 
a contribui la dezvoltarea reală și 
durabilă a acestor țări în ceea ce privește 
instalațiile de coastă și comercializarea 
produselor piscicole.

Or. fr
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Politica comună în domeniul 
pescuitului trebuie să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și să ajute la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în strategie. 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Organizarea comună a piețelor 
trebuie pusă în aplicare în conformitate 
cu angajamentele internaționale ale 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
dispozițiile Organizației Mondiale a 
Comerțului. Pentru succesul politicii 
comune în domeniul pescuitului este 
necesar un sistem eficace de control, 
inspecție și executare, care să includă lupta 
împotriva activităților de pescuit INN. 
Trebuie să instituit un sistem de control, 
inspecție și executare al Uniunii, astfel 
încât să se asigure respectarea normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului.

(48) Pentru succesul politicii comune în 
domeniul pescuitului este necesar un 
sistem eficace de control, inspecție și 
executare, care să includă lupta împotriva 
activităților de pescuit INN. Trebuie să 
instituit un sistem de control, inspecție și 
executare al Uniunii, astfel încât să se 
asigure respectarea normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului.

Or. fr
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a asigura implicarea 
operatorilor interesați în sistemul de 
control, inspecție și executare al Uniunii, 
statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a solicita titularilor unei 
licențe de pescuit pentru nave de pescuit 
din Uniune cu o lungime totală de 
minimum 12 metri și care arborează 
pavilionul lor să contribuie în mod 
proporțional la costurile sistemului 
respectiv. 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(54) Este oportun ca Comisia să fie 
împuternicită prin acte delegate să instituie 
un nou consiliu consultativ și să modifice 
domeniile de competență ale consiliilor 
existente, având în vedere mai ales 
caracteristicile specifice ale Mării Negre. 
Totuși, toate bazinele maritime ar trebui 
să fie acoperite de consilii consultative și, 
în acest sens, regiunile care se consideră 
lezate ar trebui să atace Comisia în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
pentru a o obliga să creeze consilii 
consultative pentru regiunile care nu 
dispun de ele și care sunt, astfel, 
discriminate.

Or. fr
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
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 trebuie să aplice abordarea 
precaută a gestionării pescăriilor și 
urmărește să garanteze, până în 2017, că 
exploatarea resurselor biologice marine vii 
duce la refacerea și menținerea populațiilor 
de specii recoltate deasupra nivelurilor care 
permit obținerea producției maxime 
durabile.

Or. fr

Amendamentul 24

Propunere de regulament
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 trebuie să pună în aplicare 
abordarea ecosistemică a gestionării 
pescăriilor, pentru a garanta că impacturile 
activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin sunt limitate, pentru a 
conserva în mod durabil biodiversitatea 
marină și viabilitatea ecologică a apelor.

Or. fr



PA\901563RO.doc 17/33 PE489.430v01-00

RO

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – 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 în măsura posibilului 
capturile nedorite din stocurile comerciale 
și să garanteze treptat debarcarea tuturor 
capturilor din astfel de stocuri sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, atunci să se 
introducă obligația ca navele să identifice 
și să contabilizeze în mod strict capturile 
nedorite înainte de aruncarea lor înapoi 
în mare;

Or. fr

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – 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; aceasta se asigură 
ținând seama, de asemenea, de faptul că 
sistemele sociale nu sunt armonizate la 
nivel european;

Or. fr

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) să contribuie la un nivel de trai și la 
obținerea de venituri demne pentru cei ce 
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activitățile de pescuit; depind de activitățile de pescuit;

Or. fr

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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; în acest demers se încearcă 
asigurarea în permanență a unei 
guvernanțe verticale pe mai multe 
niveluri;

Or. fr

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– prin „producție maximă durabilă” se 
înțelege cea mai mare cantitate de 
biomasă care poate fi extrasă în medie și 
pe termen lung dintr-un stoc de pește în 
condițiile de mediu existente fără a afecta 
procesul de reproducție și dezvoltarea 
resursei;

Or. fr
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Navele de pescuit ale Uniunii au acces 
în mod egal la ape și resurse în toate apele 
Uniunii, altele decât cele prevăzute la 
alineatele (2) și (3), sub rezerva măsurilor 
adoptate în temeiul părții III. 

(1) Navele de pescuit ale Uniunii au acces 
în mod egal la ape și resurse în toate apele 
Uniunii, altele decât cele prevăzute la 
alineatele (2) și (3), sub rezerva măsurilor 
adoptate în temeiul părții III și altele decât 
apele regiunilor ultraperiferice definite la 
articolul 349 din tratat. 

Or. fr

Amendamentul 31

Propunere de regulament
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 Insulelor 
Azore, Madeira și Canare, precum și ale 
Guyanei și insulelor Guadelupa, 
Martinica, Mayotte și Réunion, statele 
membre în cauză pot restricționa pescuitul 
la navele înregistrate în porturile insulelor 
respective. Aceste restricții nu se aplică 
navelor Uniunii care pescuiesc și care pot 
demonstra că pescuiesc în apele respective 
în mod tradițional și neîntrerupt de mai 
bine de 50 de ani, și 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
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
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 peste 
nivelurile care pot să asigure producția 
maximă durabilă. Aceste planuri iau în 
considerare aspectele socio-economice 
implicate de măsurile de conservare 
necesare și prevăd indemnizații pentru 
pescari și pentru economiile locale cu 
scopul de a evita efectele negative asupra 
dezvoltării regiunilor de coastă și a celor 
maritime.

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de regulament
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 contribuie 
la refacerea și la menținerea tuturor
stocurilor peste nivelurile care pot să 
asigure producția maximă durabilă cel 
târziu în 2017. 

Or. fr
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 37

Propunere de regulament
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, după 
consultarea organismelor regionale 
competente în domeniul gestionării 
pescuitului, 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. fr

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie este de a garanta 

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

organismelor regionale competente în 
domeniul gestionării pescuitului este de a 
garanta îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
stabilite în planurile multianuale. 
Aplicabilitatea măsurilor statului membru 
care nu sunt compatibile cu realizarea 
obiectivelor sau nu sunt potrivite pentru 
realizarea lor încetează din momentul 
adoptării de către Comisie a actului 
delegat.

Or. fr

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 21 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Într-un cadru de măsuri tehnice instituit în 
temeiul articolului 14, după consultarea 
organismelor regionale competente în 
domeniul gestionării pescuitului, 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 trebuie să se 
asigure că aceste măsuri tehnice:

Or. fr

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îndeplinesc în mod eficace obiectivele
prevăzute în măsurile adoptate în 

(c) permit îndeplinirea obiectivelor
prevăzute în măsurile adoptate în 
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conformitate cu articolul 14 și conformitate cu articolul 14 și

Or. fr

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) nu permit îndeplinirea obiectivelor
stabilite într-un astfel de cadru de măsuri 
tehnice. 

Or. fr
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Scopul măsurilor de conservare 
adoptate de Comisie după consultarea 
organismelor regionale competente în 
domeniul gestionării pescuitului este de a 
garanta îndeplinirea obiectivelor cadrului 
de măsuri tehnice. Aplicabilitatea 
măsurilor statului membru care nu sunt 
compatibile cu realizarea obiectivelor sau 
nu sunt potrivite pentru realizarea lor 
încetează din momentul adoptării de către 
Comisie a actului delegat.

Or. fr

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Concesiunile de pescuit sunt grupate în 
vederea gestionării colective de către 
persoane juridice sau fizice, de către 
organizații de producători recunoscute, de 
către organisme similare sau de către 
organismele regionale de gestionare a 
pescuitului. Pe baza unor criterii 
transparente și obiective, statele membre 
pot limita eligibilitatea pentru acordarea 
concesiunilor de pescuit transferabile. 

Or. fr
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Concesiunile de pescuit transferabile 
pot fi transferate în întregime sau parțial în 
interiorul unui stat membru între titularii 
eligibili ai unor astfel de concesiuni prin 
intermediul organismelor regionale de 
gestionare a pescuitului sau în cadrul 
organizațiilor de producători. Aceste 
transferuri nu pot în niciun caz să facă 
obiectul unui schimb de natură 
comercială.

Or. fr
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Închirierea posibilităților de pescuit 

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

Or. fr

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Uniunea participă la activitățile 
organizațiilor internaționale din domeniul 
pescuitului, inclusiv ale organizațiilor 
regionale de gestionare a pescuitului 
(ORGP), în conformitate cu obligațiile 
internaționale și obiectivele de politică și în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3. Uniunea deleagă 
organismelor regionale competente sau 
consiliilor consultative ale regiunilor 
prevăzute la articolul 349 din tratat 
participarea la ORGP care le privesc.

Or. fr

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pozițiile Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale care se ocupă de pescuit și al 
ORGP trebuie să se bazeze pe cele mai 
bune avize științifice disponibile, precum 
și pe avizele regiunilor, ale consiliilor 
consultative și al organismelor regionale 
competente în domeniul gestionării 
pescuitului, pentru a se garanta faptul că 
resurse pescărești sunt menținute sau 
restabilite deasupra nivelurilor care pot să 
asigure producția maximă durabilă și că se 
exprimă pozițiile exprimate de regiuni, 
consiliile consultative și organismele 
regionale de gestionare a pescuitului, de 
care se ține în seama în mod 
corespunzător.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Navele de pescuit ale Uniunii pot 
captura numai excedentul de captură 
admisibilă stabilit de țara terță în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (2) 
din Convenția Națiunilor Unite privind 
dreptul mării și identificat pe baza celor 
mai bune avize științifice disponibile și a 
informațiilor relevante schimbate între 
Uniune și țara terță în cauză cu privire la 
efortul de pescuit total exercitat asupra 
stocurilor afectate, pentru a se asigura că 
resursele de pește rămân peste nivelurile 
care pot să asigure producția maximă 
durabilă și pentru a se garanta pescarilor 
din statul membru/statele membre 
implicate în aceste acorduri că 
capacitatea lor de pescuit nu va fi redusă 
ca urmare a încheierii lor. 

Or. fr

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordurile Uniunii prevăd obligația 
de a debarca integral sau în cea mai mare 
parte capturile efectuate în apele 
țării/țărilor terțe semnatare în porturile 
acestei/acestor țări pentru a participa 
activ la dezvoltarea lor și la dezvoltarea 
sectorului pescuitului din statele 
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respective.

Or. fr

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a asigura înființarea în țările terțe a 
unei paze de coastă care să-și poată 
asuma protecția apelor și controlarea 
capturilor realizate de navele Uniunii care 
pescuiesc în apele lor teritoriale.

Or. fr

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind modificarea respectivei 
anexe pentru a schimba domeniile de 
competență, a crea noi domenii de 
competență pentru consiliile consultative 
sau a crea noi consilii consultative. 

(2) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind modificarea respectivei 
anexe pentru a schimba domeniile de 
competență, a crea noi domenii de 
competență pentru consiliile consultative 
sau a crea noi consilii consultative. Totuși, 
în cazul în care un bazin maritim specific 
nu este acoperit de nici un consiliu 
consultativ, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene obligă Comisia să creeze acest 
consiliu consultativ lipsă imediat ce este 
sesizată în acest sens de un stat membru, 
o regiune sau un organism regional de 
gestionare a pescuitului.

Or. fr
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) a transmite Comisiei recomandări și
sugestii referitoare la pozițiile pe care 
Comisia ar trebui să le susțină în cadrul 
ORGP. 

Or. fr

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care Comisia prevede 
luarea unor noi măsuri referitoare la un 
consiliu consultativ sau la reglementarea 
bazinului de pescuit aferent unui 
asemenea consiliu, Comisia îi solicită în 
prealabil avizul.

Or. fr

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Consiliile consultative sunt alcătuite din 
organizații reprezentând operatorii în 
domeniul pescuitului și din alte grupuri de 
interese afectate de politica comună în 
domeniul pescuitului. Țările terțe sau 
organizațiile care reprezintă sectorul 
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pescuitului în țările terțe din bazinul 
maritim aferent pot fi acceptate în calitate 
de observatori.

Or. fr

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa III – coloana 1 – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Apele sud-vestice Apele sud-vestice, apele Oceanului Indian 
de sud-est și apele din bazinul Antile-
Guyana

Or. fr

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa III – coloana 2 – rândul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Zonele ICES VIII, IX și X (apele din jurul 
insulelor Azore), și zonele CECAF 34.1.1, 
34.1.2 și 34.2.0 (apele din jurul insulelor 
Madeira și Canare), apele Oceanului 
Indian de sud-est și apele din bazinul 
Antile-Guyana

Or. fr


