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Amendamentul 42
Brian Crowley

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) 
nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea 
ce privește obligația de debarcare

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) 
nr. 2347/2002, (CE) nr. 1224/2009 și (UE) 
nr. 1380/2013 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1434/98 în ceea ce privește obligația de 
debarcare

Or. en

Justificare

Potrivit Comisiei, nu este posibilă din punct de vedere juridic includerea de măsuri tehnice de 
orice fel în planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Imposibilitatea 
de a include măsuri precum modificări ale dimensiunilor ochiurilor de plasă sau închideri 
spațiale temporare în vederea protejării puietului va periclita punerea efectivă în aplicare a 
obligației de debarcare. Prin acest amendament se dorește remedierea acestei situații prin 
includerea modificării Regulamentului (CE) nr. 1380/2013 al Consiliului.

Amendamentul 43
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) 
nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) 
nr. 2347/2002, (CE) nr. 1224/2009 și (UE) 
nr. 1380/2013 ale Consiliului și de 
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Regulamentului (CE) nr. 1434/98 în ceea 
ce privește obligația de debarcare

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1434/98 în ceea ce privește obligația de 
debarcare

Or. en

Amendamentul 44
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (UE) nr. [xxxx] are drept 
obiectiv central eliminarea treptată a 
practicii aruncării capturilor înapoi în mare 
în toate activitățile de pescuit din UE prin 
introducerea unei obligații de debarcare 
pentru capturile de specii care fac obiectul 
unor limite de capturare și de specii care 
fac obiectul dispozițiilor privind 
dimensiunile minime din Marea 
Mediterană. Pentru ca această obligație de 
debarcare să devină operațională, ar trebui 
eliminate sau modificate anumite dispoziții 
din regulamentele actuale privind măsurile 
tehnice și controlul care intră în 
contradicție cu obligația de debarcare și 
obligă pescarii să arunce capturile înapoi în 
mare.

(1) Regulamentul (UE) nr. [xxxx] are 
printre obiectivele sale centrale eliminarea 
treptată a practicii aruncării capturilor 
înapoi în mare în toate activitățile de 
pescuit din Uniune prin introducerea unei 
obligații de debarcare pentru capturile de 
specii care fac obiectul unor limite de 
capturare și de specii care fac obiectul 
dispozițiilor privind dimensiunile minime 
din Marea Mediterană. Pentru ca această 
obligație de debarcare să devină 
operațională, ar trebui eliminate sau 
modificate anumite dispoziții din 
regulamentele actuale privind măsurile 
tehnice și controlul care intră în 
contradicție cu obligația de debarcare și 
obligă pescarii să arunce capturile înapoi în 
mare.

Or. fr

Amendamentul 45
Brian Crowley

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului ar 
trebui modificat.

Or. en

Justificare

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu prevede includerea de măsuri tehnice de conservare în 
punerea în aplicare a planurilor regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare și ar 
trebui modificat în consecință.

Amendamentul 46
Ian Hudghton

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Faptul că eliminarea practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor este 
pusă în aplicare în mod treptat înseamnă 
că și modificarea necesară a anumitor 
prevederi din cadrul actualelor măsuri 
tehnice și reglementări privind controlul 
poate fi realizată treptat și, într-adevăr, 
principiile generale ale bunei legiferări 
sugerează că dacă se acționează treptat, 
sunt șanse mai mari ca rezultatul să fie o 
legislație elaborată în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 47
Liadh Ní Riada
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Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a prevedea includerea 
măsurilor tehnice de conservare în 
punerea în aplicare a planurilor regionale 
privind aruncarea capturilor înapoi în 
mare, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
politica comună în domeniul pescuitului, 
de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului ar 
trebui modificat.

Or. en

Amendamentul 48
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un nou cadru pentru măsurile tehnice 
este așteptat în perspectiva reformei 
politicii comune în domeniul pescuitului
(PCP). Probabilitatea redusă ca un astfel de 
nou cadru să fie operațional până la 
începutul lui 2015, când se va introduce 
obligația de debarcare, justifică 
modificarea sau eliminarea anumitor
componente ale regulamentelor actuale 
privind măsurile tehnice, pentru nu mai 
exista o incompatibilitate între aceste 
regulamente și obligația de debarcare.

(2) Un nou cadru pentru măsurile tehnice 
este așteptat, având în vedere că a trecut 
deja o anumită perioadă de timp de la 
adoptarea reformei politicii comune în 
domeniul pescuitului (PCP). Este de 
deplâns probabilitatea redusă ca un astfel 
de nou cadru să fie operațional până la 
începutul lui 2015, când se va introduce 
obligația de debarcare. Această situație 
duce la necesitatea de a modifica sau 
elimina anumite componente ale 
regulamentelor actuale privind măsurile 
tehnice, pentru nu mai exista o 
incompatibilitate între aceste regulamente 
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și obligația de debarcare.

Or. fr

Amendamentul 49
Alain Cadec

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este necesară clarificarea formulării 
actuale a articolului 15 alineatul (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 cu 
privire la posibilitatea integrării măsurilor 
tehnice strict legate de punerea în 
aplicare a obligației de debarcare în 
planurile privind obligația de debarcare, 
permițând o mai bună selectivitate și 
reducerea pe măsura posibilităților a 
capturilor neintenționate de organisme 
marine.

Or. fr

Amendamentul 50
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În particular, în vederea asigurării 
punerii în aplicare a obligației de 
debarcare, Regulamentul (CE) nr. 850/98 
al Consiliului pentru conservarea resurselor 
de pescuit prin măsuri tehnice de protecție 
a puietului de organisme marine ar trebui 
modificat prin impunerea obligației ca 
toate capturile neintenționate de organisme 
marine care fac obiectul obligației de 
debarcare și care depășesc regulile privind 

(3) În special, în vederea asigurării punerii 
în aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 al 
Consiliului pentru conservarea resurselor 
de pescuit prin măsuri tehnice de protecție 
a puietului de organisme marine ar trebui 
modificat prin impunerea obligației ca 
toate capturile de organisme marine care 
aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare și care depășesc 
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componența capturilor să fie debarcate și 
scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea 
dimensiunilor minime de debarcare pentru 
organismele marine care fac obiectul 
obligației de debarcare cu dimensiuni 
minime de referință pentru conservare și 
prin impunerea obligației ca toate capturile 
neintenționate de organisme marine care 
depășesc dispozițiile privind capturile 
accidentale în anumite zone, în anumite 
perioade și pentru anumite tipuri de unelte 
să fie debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

regulile privind componența capturilor să 
fie debarcate și cele care ating 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare să fie scăzute din cotele 
alocate, prin înlocuirea dimensiunilor 
minime de debarcare pentru organismele 
marine care fac obiectul obligației de 
debarcare cu dimensiuni minime de 
referință pentru conservare și prin 
impunerea obligației ca toate capturile de 
organisme marine care aparțin unei specii 
care face obiectul obligației de debarcare și 
care depășesc dispozițiile privind capturile 
accidentale în anumite zone, în anumite 
perioade și pentru anumite tipuri de unelte 
să fie debarcate și cele care ating 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare să fie scăzute din cotele 
alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În plus, în vederea asigurării 
securității juridice, ar trebui modificate 
dispozițiile referitoare la închiderea unei 
zone în scopul protejării puietului de 
eglefin din diviziunea ICES VIb.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 52
Renata Briano

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În plus, în vederea asigurării 
securității juridice, ar trebui modificate 
dispozițiile referitoare la închiderea unei 
zone în scopul protejării puietului de 
eglefin din diviziunea ICES VIb.

eliminat

Or. it

Amendamentul 53
Brian Crowley

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În plus, în vederea asigurării securității 
juridice, ar trebui modificate dispozițiile 
referitoare la închiderea unei zone în 
scopul protejării puietului de eglefin din 
diviziunea ICES VIb.

(4) În plus, în vederea permiterii 
pescuitului de scoică piepten în zona VIa 
cu plase cu ochiuri de dimensiune 
corespunzătoare și a asigurării securității 
juridice, ar trebui modificate dispozițiile 
referitoare la închiderea unei zone în 
scopul protejării puietului de eglefin din 
diviziunea ICES VIb.

Or. en

Justificare

Pescuitul la scoică piepten este interzis într-o parte a zonei VIa, cu excepția cazului în care se 
folosește o matcă cu dimensiunea ochiului de 120 mm, din cauza planului de refacere a 
stocului de cod. Nu se poate prinde scoică piepten folosindu-se aceste ochiuri. Dimensiunea 
potrivită a ochiului este de 80 mm.
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Amendamentul 54
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În plus, în vederea asigurării securității 
juridice, ar trebui modificate dispozițiile
referitoare la închiderea unei zone în 
scopul protejării puietului de eglefin din 
diviziunea ICES VIb.

(4) În plus, în vederea permiterii 
pescuitului de scoică piepten în zona VIa 
cu plase cu ochiuri de dimensiune 
corespunzătoare și a asigurării securității 
juridice în ceea ce privește închiderea unei 
zone în scopul protejării puietului de 
eglefin din diviziunea ICES VIb,
prevederile ar trebui modificate.

Or. en

Amendamentul 55
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea asigurării punerii în aplicare 
a obligației de debarcare, Regulamentul 
(CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru 
conservarea, prin măsuri tehnice, a 
resurselor halieutice din Marea Baltică și 
strâmtorile Belts și Sound, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 
ar trebui modificat prin impunerea 
obligației ca toate capturile neintenționate 
de organisme marine care fac obiectul 
obligației de debarcare din Marea Baltică și 
care depășesc regulile privind componența 
capturilor să fie debarcate și scăzute din 
cotele alocate, prin înlocuirea 
dimensiunilor minime de debarcare pentru 
organismele marine care fac obiectul 
obligației de debarcare cu dimensiunile de 
referință pentru conservare și prin 

(5) În vederea asigurării punerii în aplicare 
a obligației de debarcare, Regulamentul 
(CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru 
conservarea, prin măsuri tehnice, a 
resurselor halieutice din Marea Baltică și 
strâmtorile Belts și Sound, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 
ar trebui modificat prin impunerea 
obligației ca toate capturile de organisme 
marine care aparțin unei specii care face 
obiectul obligației de debarcare din Marea 
Baltică și care depășesc regulile privind 
componența capturilor să fie debarcate și 
cele care depășesc dimensiunile minime 
de referință pentru conservare să fie
scăzute din cotele alocate, prin înlocuirea 
dimensiunilor minime de debarcare pentru 
organismele marine care aparțin unei specii 



AM\1037605RO.doc 11/146 PE541.294v01-00

RO

interzicerea capturării somonului și a 
păstrăvului de mare în anumite perioade și 
în anumite zone, cu excepția capturării cu 
îngrăditură de năvoade.

care face obiectul obligației de debarcare 
cu dimensiuni de referință pentru 
conservare și prin interzicerea capturării 
somonului și a păstrăvului de mare în 
anumite perioade și în anumite zone, cu 
excepția capturării cu îngrăditură de 
năvoade.

Or. fr

Amendamentul 56
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 254/2002 al 
Consiliului de stabilire a măsurilor 
aplicabile în 2002 pentru reconstituirea 
rezervelor de cod în Marea Irlandei 
(diviziunea ICES VIIa) ar trebui 
modificat prin impunerea obligației ca, în 
cazul activităților de pescuit cu traul de 
scoică pieptăn, toate capturile 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare și 
depășesc procentajele permise de capturi 
accidentale să fie debarcate și scăzute din 
cotele alocate.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest considerent nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 57
Isabelle Thomas



PE541.294v01-00 12/146 AM\1037605RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al 
Consiliului de stabilire a cerințelor 
specifice de acces și a condițiilor asociate 
care se aplică pescuitului rezervelor de 
specii de adâncime ar trebui modificat 
prin impunerea obligației ca toate 
capturile de specii de adâncime să fie 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest considerent nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 

eliminat
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nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 ar 
trebui modificat pentru a asigura 
monitorizarea obligației de debarcare. În 
acest scop, în cazul activităților de pescuit 
care fac obiectul unei obligații de 
debarcare ar trebui să se aplice autorizații 
de pescuit, datele privind capturile din 
toate speciile trebuie înregistrate, fără să 
existe prag de greutate, datele privind 
capturile inferioare dimensiunilor minime 
de referință pentru conservare ar trebui 
înregistrate separat, ar trebui să se aplice 
o marjă de toleranță mai ridicată pentru 
estimările capturilor mici din jurnalele de 
bord și declarațiile de transbordare, având 
în vedere dificultatea stabilirii cantității 
exacte a capturilor mici la bordul unei 
nave de pescuit, ar trebui stabilite reguli 
privind monitorizarea electronică la 
distanță pentru înregistrarea datelor 
destinate monitorizării obligației de 
debarcare pe mare, ar trebui instituite 
reguli privind stocarea separată a 
capturilor și controlul punerii pe piață al 
capturilor inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare și 
ar trebui definite condițiile pentru 
utilizarea observatorilor însărcinați cu 
controlul în scopuri de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 59
Renata Briano

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 

(10) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
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domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat 
pentru a asigura monitorizarea obligației de 
debarcare. În acest scop, în cazul 
activităților de pescuit care fac obiectul 
unei obligații de debarcare ar trebui să se 
aplice autorizații de pescuit, datele privind
capturile din toate speciile trebuie
înregistrate, fără să existe prag de 
greutate, datele privind capturile inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare ar trebui înregistrate separat, ar 
trebui să se aplice o marjă de toleranță mai 
ridicată pentru estimările capturilor mici 
din jurnalele de bord și declarațiile de 
transbordare, având în vedere dificultatea 
stabilirii cantității exacte a capturilor mici 
la bordul unei nave de pescuit, ar trebui
stabilite reguli privind monitorizarea 
electronică la distanță pentru 
înregistrarea datelor destinate 
monitorizării obligației de debarcare pe 
mare, ar trebui instituite reguli privind 
stocarea separată a capturilor și controlul 
punerii pe piață al capturilor inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare și ar trebui definite condițiile 
pentru utilizarea observatorilor însărcinați 
cu controlul în scopuri de monitorizare.

domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat 
pentru a asigura monitorizarea obligației de 
debarcare. Capturile din toate speciile ar 
trebui înregistrate începând cu pragul de
50 de kg greutate. Datele privind capturile 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare ar trebui 
înregistrate separat. Ar trebui să se aplice o 
marjă de toleranță mai ridicată pentru 
estimările capturilor mici din jurnalele de 
bord și declarațiile de transbordare, având 
în vedere dificultatea stabilirii cantității 
exacte a capturilor mici la bordul unei nave 
de pescuit. Ar trebui respectate 
prerogativele statelor membre în materie 
de monitorizare și control destinate 
monitorizării obligației de debarcare pe 
mare. Ar trebui instituite reguli privind 
stocarea separată a capturilor și controlul 
punerii pe piață al capturilor inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare și ar trebui definite condițiile 
pentru utilizarea observatorilor însărcinați 
cu controlul în scopuri de monitorizare.

Or. it

Amendamentul 60
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat 
pentru a asigura monitorizarea obligației de 
debarcare. În acest scop, în cazul 
activităților de pescuit care fac obiectul 
unei obligații de debarcare ar trebui să se 
aplice autorizații de pescuit, datele privind 
capturile din toate speciile trebuie 
înregistrate, fără să existe prag de 
greutate, datele privind capturile inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare ar trebui înregistrate separat, ar 
trebui să se aplice o marjă de toleranță mai 
ridicată pentru estimările capturilor mici 
din jurnalele de bord și declarațiile de 
transbordare, având în vedere dificultatea 
stabilirii cantității exacte a capturilor mici 
la bordul unei nave de pescuit, ar trebui 
stabilite reguli privind monitorizarea 
electronică la distanță pentru înregistrarea 
datelor destinate monitorizării obligației de 
debarcare pe mare, ar trebui instituite 
reguli privind stocarea separată a capturilor 
și controlul punerii pe piață al capturilor 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare și ar trebui 
definite condițiile pentru utilizarea 
observatorilor însărcinați cu controlul în 
scopuri de monitorizare.

(10) În vederea asigurării punerii în 
aplicare a obligației de debarcare, 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al 
Consiliului de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea 
respectării normelor politicii comune în 
domeniul pescuitului, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 
2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 
768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 
2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 
509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 
1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și
(CE) nr. 1966/2006 ar trebui modificat 
pentru a asigura monitorizarea obligației de 
debarcare. Datele privind capturile din 
toate speciile trebuie înregistrate începând 
cu pragul de 50 de kg greutate în viu. 
Datele privind capturile inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare ar trebui înregistrate separat, ar 
trebui să se aplice o marjă de toleranță mai 
ridicată pentru estimările capturilor mici 
din jurnalele de bord și declarațiile de 
transbordare, având în vedere dificultatea 
stabilirii cantității exacte a capturilor mici 
la bordul unei nave de pescuit, ar trebui 
stabilite reguli privind monitorizarea 
electronică la distanță pentru înregistrarea 
datelor destinate monitorizării obligației de 
debarcare pe mare, ar trebui instituite 
reguli privind stocarea separată a capturilor 
și controlul punerii pe piață al capturilor 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare și ar trebui 
definite condițiile pentru utilizarea 
observatorilor însărcinați cu controlul în 
scopuri de monitorizare.

Or. fr
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Justificare

Având în vedere cantitatea totală pescuită, pragul de 50 de kg permite să nu să se țină seama 
de capturi infime fără valoare științifică, dar care totuși ar reprezenta o sarcină de lucru 
suplimentară considerabilă pentru pescari.

Amendamentul 61
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este absolut necesar ca mijloacele 
de control tehnice și umane să fie 
compatibile cu dreptul muncii, dreptul la 
imagine și dreptul la protecția vieții 
private a navigatorilor.

Or. fr

Amendamentul 62
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Întrucât capturile aruncate înapoi în 
mare reprezintă o risipă considerabilă și
afectează exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine și 
întrucât respectarea generalizată de către 
operatori a obligației de debarcare este 
esențială pentru succesul acesteia, 
încălcarea obligației de debarcare ar trebui 
definită drept infracțiune gravă.
Introducerea obligației de debarcare în 
combinație cu anumite flexibilități 
interanuale în ceea ce privește cotele face 
necesară ajustarea normelor în materie de 
deducere a cotelor și de efort.

(11) Întrucât obligația aruncării capturilor
înapoi în mare prevăzută de legislația 
actuală reprezintă o risipă considerabilă; 
întrucât capturile neintenționate afectează 
exploatarea durabilă a resurselor biologice 
marine și ecosistemele marine și întrucât 
respectarea generalizată de către operatori 
a obligației de debarcare este esențială 
pentru succesul acesteia, încălcarea 
obligației de debarcare ar trebui definită 
drept infracțiune ușoară la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, și 
ulterior ca infracțiune gravă la doi ani de 
la respectiva intrare în vigoare.
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Introducerea obligației de debarcare în 
combinație cu anumite flexibilități 
interanuale în ceea ce privește cotele face 
necesară ajustarea normelor în materie de 
deducere a cotelor și de efort.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se acorde timp sectorului pentru a se adapta și ar trebui să se accepte faptul că 
profesioniștii pot comite erori involuntare în timpul acestei perioade de doi ani.

Amendamentul 63
Renata Briano

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Întrucât capturile aruncate înapoi în 
mare reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine și 
întrucât respectarea generalizată de către 
operatori a obligației de debarcare este 
esențială pentru succesul acesteia, 
încălcarea obligației de debarcare ar trebui 
definită drept infracțiune gravă. 
Introducerea obligației de debarcare în 
combinație cu anumite flexibilități 
interanuale în ceea ce privește cotele face 
necesară ajustarea normelor în materie de 
deducere a cotelor și de efort.

(11) Întrucât capturile aruncate înapoi în 
mare reprezintă o risipă considerabilă și 
afectează exploatarea durabilă a resurselor 
biologice marine și ecosistemele marine și 
întrucât respectarea generalizată de către 
operatori a obligației de debarcare este 
esențială pentru succesul acesteia, 
încălcarea obligației de debarcare ar trebui 
definită drept infracțiune gravă. Totuși, 
având în vedere schimbarea 
fundamentală pentru pescari, ar trebui 
prevăzută o perioadă de adaptare de doi 
ani înainte ca încălcarea obligației de 
debarcare să fie considerată infracțiune 
gravă. Introducerea obligației de debarcare 
în combinație cu anumite flexibilități 
interanuale în ceea ce privește cotele face 
necesară ajustarea normelor în materie de 
deducere a cotelor și de efort.

Or. it
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Amendamentul 64
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) 
nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) 
nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) 
nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului ar trebui modificate în 
consecință.

(12) Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) 
nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) 
nr. 1098/2007 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului ar trebui modificate în 
consecință.

Or. fr

Justificare

Nu ar trebui modificate cele două regulamente care nu privesc speciile care vor trebui 
debarcate la 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 65
Alain Cadec

Propunere de regulament
Capitolul -1 – articolul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr.1380/2013
Articolul 15 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

Capitolul -1

Regulamentul de bază

Articolul -1

Modificarea Regulamentului (UE) 
nr. 1380/2013

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se 
modifică după cum urmează:

La articolul 15, alineatul (6) se înlocuiește 
cu următorul text:

(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 

„(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 
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sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol. Statele membre pot coopera în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament la elaborarea unui astfel de 
plan în vederea adoptării de către Comisie 
a acestor acte sau a prezentării unei 
propuneri în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol și, dacă este necesar, măsurile 
tehnice descrise la articolul 7 alineatul (2) 
literele (a)-(e) din prezentul regulament, 
cu condiția ca aceste măsuri să permită 
îmbunătățirea selectivității, evitarea și 
reducerea pe măsura posibilităților a 
capturilor neintenționate. Statele membre 
pot coopera în conformitate cu articolul 18 
din prezentul regulament la elaborarea unui 
astfel de plan în vederea adoptării de către 
Comisie a acestor acte sau a prezentării 
unei propuneri în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.”

Or. fr

Justificare

Trebuie clarificat cu serviciile juridice ale Comisiei, Consiliului și Parlamentului dacă pot fi 
introduse măsuri tehnice legate de punerea în aplicare a obligației de debarcare în planurile 
privind obligația de debarcare. În așteptarea acestei clarificări, raportorul propune prezentul 
amendament.

Amendamentul 66
Brian Crowley

Propunere de regulament
Capitolul -1 – articolul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1380/2013
Articolul 15 – alineatul 6
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Textul în vigoare Amendamentul

Capitolul -1

Regulamentul de bază

Articolul -1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 
1380/2013

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se 
modifică după cum urmează:

La articolul 15, alineatul (6) se înlocuiește 
cu următorul text:

(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 
sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol. Statele membre pot coopera în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament la elaborarea unui astfel de 
plan în vederea adoptării de către Comisie 
a acestor acte sau a prezentării unei 
propuneri în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

„(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 
sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol și, după caz, măsuri tehnice, astfel 
cum sunt descrise la articolul 7 alineatul 
(2) literele (a)-(e) din prezentul 
regulament, cu condiția ca aceste măsuri 
să faciliteze îmbunătățirea selectivității și 
evitarea și reducerea, pe cât posibil, a 
capturilor nedorite. Statele membre pot 
coopera în conformitate cu articolul 18 din 
prezentul regulament la elaborarea unui 
astfel de plan în vederea adoptării de către 
Comisie a acestor acte sau a prezentării 
unei propuneri în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.”

Or. en
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Justificare

Potrivit Comisiei, nu este posibilă din punct de vedere juridic includerea de măsuri tehnice de 
orice fel în planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Imposibilitatea 
de a include măsuri precum modificări ale dimensiunilor ochiurilor de plasă sau închideri 
spațiale temporare în vederea protejării puietului va periclita punerea efectivă în aplicare a 
obligației de debarcare.  Prin acest amendament se dorește remedierea acestei situații prin 
includerea modificării Regulamentului (CE) nr. 1380/2013.

Amendamentul 67
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Capitolul -1 – articolul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1380/2013
Articolul 15 – alineatul 6

Textul în vigoare Amendamentul

Capitolul -1

Regulamentul de bază

Articolul -1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 
1380/2013

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se 
modifică după cum urmează:

La articolul 15, alineatul (6) se înlocuiește 
cu următorul text:

(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 
sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol. Statele membre pot coopera în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 

„(6) În cazul în care, pentru pescuitul în 
cauză, nu se adoptă niciun plan multianual 
sau niciun plan de gestionare în 
conformitate cu articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament, acte delegate în conformitate 
cu articolul 46 din prezentul regulament, de 
stabilire cu titlu temporar și pentru o 
perioadă maximă de trei ani a unui plan 
specific privind obligația de debarcare care 
să conțină informațiile menționate la 
alineatul (5) literele (a)-(e) din prezentul 
articol și, după caz, măsuri tehnice, astfel 
cum sunt descrise la articolul 7 alineatul 
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regulament la elaborarea unui astfel de 
plan în vederea adoptării de către Comisie 
a acestor acte sau a prezentării unei 
propuneri în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

(2) literele (a)-(e) din prezentul 
regulament, cu condiția ca aceste măsuri 
să faciliteze îmbunătățirea selectivității și 
evitarea și reducerea, pe cât posibil, a 
capturilor nedorite. Statele membre pot 
coopera în conformitate cu articolul 18 din 
prezentul regulament la elaborarea unui 
astfel de plan în vederea adoptării de către 
Comisie a acestor acte sau a prezentării 
unei propuneri în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară.”

Or. en

Amendamentul 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 3 se adaugă următoarea 
literă (i):

eliminat

„(i) Capturi neintenționate înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară o definiție specifică a „capturilor neintenționate” întrucât toate capturile 
vor fi debarcate în temeiul interdicției de a arunca capturile înapoi în mare. În plus, această 
„lipsă a intenției” s-ar putea dovedi problematică, întrucât se introduce un puternic factor de 
subiectivitate.

Amendamentul 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 3 se adaugă următoarea 
literă (i):

eliminat

„(i) Capturi neintenționate înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

Or. en

Amendamentul 70
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Capturi neintenționate înseamnă capturi 
accidentale de organisme marine a căror 
pescuire este interzisă în circumstanțele 
relevante.

(i) Capturi neintenționate înseamnă capturi 
accidentale de organisme marine care 
trebuie debarcate în mod obligatoriu în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. it

Justificare

Termenul este prea general; capturile neintenționate trebuie definite într-un mod exact.

Amendamentul 71
Diane Dodds, Ian Duncan
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1) se adaugă următorul 
paragraf:

eliminat

„Se interzice pescuitul oricărei specii 
enumerate în anexele I-V cu o plasă a 
cărei dimensiune a ochiurilor nu este 
prevăzută în anexele respective pentru 
specia în cauză.”

Or. en

Justificare

Interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare este în sine cel mai puternic stimulent pentru 
a se ajunge la o mai bună selectivitate. Prin urmare, această prevedere ar trebui eliminată. În 
cazurile în care trebuie stabilite dimensiunile ochiurilor plasei, acest lucru ar trebui făcut 
numai la nivel regional.

Amendamentul 72
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexa X nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexa X nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.
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Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexa X nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf, numai 
în cazul activităților de pescuit care fac 
obiectul obligației de debarcare începând 
cu 1 ianuarie 2015, sub rezerva 
articolului 15 din Regulamentul (UE) 
1380/2013, normele referitoare la 
componența capturii stabilite în anexa X 
la prezentul regulament nu se aplică.

Or. en

Justificare

Interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare de la 1 ianuarie 2015 va afecta numai 
anumite specii. În cazul acestor specii, normele privind componența capturii devin nule, 
întrucât acestea îi obligă pe pescari să arunce capturile înapoi în mare dacă depășesc 
procentele aferente componenței.

Amendamentul 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto



PE541.294v01-00 26/146 AM\1037605RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf,
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexa X nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE)
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf,
dispozițiile privind alcătuirea capturilor în 
conformitate cu anexele I-V din prezentul 
regulament nu se aplică activităților de 
pescuit care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015.

Or. de

Amendamentul 75
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexele I-V nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexele I-V nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr
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Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexele I-V nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf, numai 
în cazul activităților de pescuit care fac 
obiectul obligației de debarcare începând 
cu 1 ianuarie 2015, sub rezerva 
articolului 15 din Regulamentul (UE) 
1380/2013, normele referitoare la 
componența capturii stabilite în anexele I-
V la prezentul regulament nu se aplică.

Or. en

Justificare

Interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare de la 1 ianuarie 2015 va afecta numai 
anumite specii. În cazul acestor specii, normele privind componența capturii devin nule, 
întrucât acestea îi obligă pe pescari să arunce capturile înapoi în mare dacă depășesc 
procentele aferente componenței.

Amendamentul 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf,
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în anexele I-V nu pot fi 
respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE)
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf,
dispozițiile privind alcătuirea capturilor în 
conformitate cu anexa X din prezentul 
regulament nu se aplică activităților de 
pescuit care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015.

Or. de

Amendamentul 78
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 7 alineatul (5) se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„Primul paragraf nu se aplică în cazurile 
în care crustaceele din specia Pandalus 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul crustaceelor în cauză cu plase 
menționate în primul paragraf care nu 
sunt echipate în conformitate cu 
paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate realizate cu astfel de plase 
sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.”

Or. fr

Justificare

Acest alineat nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.
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Amendamentul 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 7 alineatul (5) se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„Primul paragraf nu se aplică în cazurile 
în care crustaceele din specia Pandalus 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul crustaceelor în cauză cu plase 
menționate în primul paragraf care nu 
sunt echipate în conformitate cu 
paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate realizate cu astfel de plase 
sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.”

Or. en

Amendamentul 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 7 alineatul (5) se adaugă 
următorul paragraf:

eliminat

„Primul paragraf nu se aplică în cazurile 
în care crustaceele din specia Pandalus 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
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(UE) [xxxx]. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul crustaceelor în cauză cu plase 
menționate în primul paragraf care nu 
sunt echipate în conformitate cu 
paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate realizate cu astfel de plase 
sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.”

Or. de

Amendamentul 81
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La articolul 10 se adaugă următorul 
paragraf:

eliminat

„Prin derogare de la primul paragraf 
litera (b), păstrarea la bord și debarcarea 
nu sunt interzise atunci când procentajul 
minim de moluște bivalve nu poate fi atins 
din cauza capturilor neintenționate de 
organisme marine care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Or. fr

Justificare

Acest alineat nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 82
Diane Dodds, Ian Duncan
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La articolul 10 se adaugă următorul 
paragraf:

eliminat

„Prin derogare de la primul paragraf 
litera (b), păstrarea la bord și debarcarea 
nu sunt interzise atunci când procentajul 
minim de moluște bivalve nu poate fi atins 
din cauza capturilor neintenționate de 
organisme marine care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Or. en

Amendamentul 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. La articolul 10 se adaugă următorul 
paragraf:

eliminat

„Prin derogare de la primul paragraf 
litera (b), păstrarea la bord și debarcarea 
nu sunt interzise atunci când procentajul 
minim de moluște bivalve nu poate fi atins 
din cauza capturilor neintenționate de 
organisme marine care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.”
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Or. de

Amendamentul 84
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 11 – alineatul 1 –litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) din primul 
paragraf, utilizarea sau deținerea la bord a 
plaselor fixate pe fundul mării în care peștii 
se prind în branhii, a plaselor încolăcite sau 
a năvoadelor cu matiță nu este interzisă 
atunci când condițiile stabilite la litera (a) 
menționată nu pot fi îndeplinite din cauza 
capturilor neintenționate de organisme 
marine care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute din 
cotele alocate.”

Prin derogare de la litera (a) din primul 
paragraf, utilizarea sau deținerea la bord a 
plaselor fixate pe fundul mării în care peștii 
se prind în branhii, a plaselor încolăcite sau 
a năvoadelor cu matiță nu este interzisă 
atunci când condițiile stabilite la litera (a) 
menționată nu pot fi îndeplinite din cauza 
capturilor neintenționate de organisme 
marine care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) din primul 
paragraf, utilizarea sau deținerea la bord a 
plaselor fixate pe fundul mării în care 
peștii se prind în branhii, a plaselor 
încolăcite sau a năvoadelor cu matiță nu 
este interzisă atunci când condițiile 
stabilite la litera (a) menționată nu pot fi 
îndeplinite din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.

Prin derogare de la litera (a) din primul 
paragraf, numai în cazul activităților de 
pescuit care fac obiectul obligației de 
debarcare începând cu 1 ianuarie 2015, 
sub rezerva articolului 15 din 
Regulamentul (UE) 1380/2013, normele 
referitoare la componența capturii 
stabilite în anexa X la prezentul 
regulament nu se aplică.

Or. en

Justificare

Interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare de la 1 ianuarie 2015 va afecta numai 
anumite specii. În cazul acestor specii, normele privind componența capturii devin nule, 
întrucât acestea îi obligă pe pescari să arunce capturile înapoi în mare dacă depășesc 
procentele aferente componenței.

Amendamentul 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Prin derogare de la litera (a) din primul 
paragraf, utilizarea sau deținerea la bord a 
plaselor fixate pe fundul mării în care
peștii se prind în branhii, a plaselor 
încolăcite sau a năvoadelor cu matiță nu 
este interzisă atunci când condițiile 
stabilite la litera (a) menționată nu pot fi 
îndeplinite din cauza capturilor 

Prin derogare de la primul paragraf,
dispozițiile privind alcătuirea capturilor în 
conformitate cu anexele VI-VII din 
prezentul regulament nu se aplică 
activităților de pescuit care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015.
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neintenționate de organisme marine care
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE)
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.”

Or. de

Amendamentul 87
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele marine capturate în plus 
față de procentajele specificate la articolul 
20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 
articolul 22 alineatul (2) litera (b), articolul 
27 alineatul (2), articolul 29d alineatul (5) 
litera (d), articolul 29d alineatul (6) litera
(d), articolul 29d alineatul (7) litera (c), 
articolul 29g alineatul (2), articolul 34b 
alineatul (3) litera (c) și articolul 34b 
alineatul (11), precum și în anexele I-VII, 
X și XI și care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx] sunt debarcate
și scăzute din cotele alocate.

(2) Organismele marine capturate în plus 
față de procentajele specificate la articolul 
20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), 
articolul 22 alineatul (2) litera (b), articolul 
27 alineatul (2), articolul 29d alineatul (5) 
litera (d), articolul 29d alineatul (6) litera
(d), articolul 29d alineatul (7) litera (c), 
articolul 29g alineatul (2), articolul 34b 
alineatul (3) litera (c) și articolul 34b 
alineatul (11), precum și în anexele I-VII, 
X și XI și care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx] sunt debarcate, 
iar capturile superioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare 
sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.
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Amendamentul 88
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care 
fac obiectul unor limite de capturare care 
să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

eliminat

Or. en

Justificare

Căpitanii de nave nu pot garanta că dispun de cote suficiente pentru a acoperi componența 
probabilă a capturilor lor în cursul ieșirilor în larg. Natura însăși a activităților de pescuit 
face imposibilă prevederea volumului capturilor care vor fi efectuate în cursul unei ieșiri pe 
mare.

Amendamentul 89
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care 

eliminat
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fac obiectul unor limite de capturare care 
să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

Or. en

Justificare

Căpitanii de nave nu pot garanta că dispun de cote suficiente pentru a acoperi componența 
probabilă a capturilor lor în cursul ieșirilor în larg. Natura însăși a activităților de pescuit 
face imposibilă prevederea volumului capturilor care vor fi efectuate în cursul unei ieșiri pe 
mare.

Amendamentul 90
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care 
fac obiectul unor limite de capturare care 
să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

eliminat

Or. it

Justificare

Chiar caracterul activității de pescuit face imposibilă realizarea de previziuni privind 
cantitățile de capturi care vor fi efectuate într-o ieșire în larg.
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Amendamentul 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care 
fac obiectul unor limite de capturare care 
să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

eliminat

Or. en

Justificare

Normele privind componența capturilor nu mai au niciun rol când se aplică interzicerea 
aruncării capturilor înapoi în mare, întrucât întreaga captură este debarcată. În plus, este 
imposibil ca un căpitan de navă să asigure componența viitoarei capturi înainte de ieșirea în 
larg.

Amendamentul 92
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care fac 

(3) Comandanții navelor de pescuit evită 
să pescuiască în zonele în care s-a 
demonstrat că există o puternică densitate 
a unei specii atunci când nu dețin cote
suficiente pentru a comercializa capturile 
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obiectul unor limite de capturare care să 
acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

din respectiva specie.

Or. fr

Justificare

Nu poate fi stabilită o obligație juridică de a prevedea viitorul. Amendamentul propus este 
mai adaptat la realitatea practicii. În plus, sarcina probei trebuie să revină organului de 
control.

Amendamentul 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
navelor de pescuit se asigură că dispune 
de suficiente cote pentru rezervele care 
fac obiectul unor limite de capturare care 
să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele permise în cursul respectivei 
ieșiri în larg.

eliminat

Or. de

Amendamentul 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
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Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei anumite 
ieșiri în larg, comandantul navelor de 
pescuit se asigură că dispune de suficiente 
cote pentru rezervele care fac obiectul unor 
limite de capturare care să acopere 
componența probabilă a capturilor din 
aceste rezerve și procentajele permise în 
cursul respectivei ieșiri în larg.

(3) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei anumite 
ieșiri în larg, comandantul navelor de 
pescuit se străduiește să se asigure că 
dispune de suficiente cote pentru rezervele 
care fac obiectul unor limite de capturare 
care să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și procentajele 
permise în cursul respectivei ieșiri în larg.

Or. en

Amendamentul 95
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care nu face 
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx] nu sunt păstrate la bord, 
transbordate, descărcate, transportate, 
depozitate, vândute, expuse sau oferite 
spre vânzare, ci sunt returnate imediat în 
mare.

(1) În regiunile 1, 2, 3 și 4 este interzisă 
aruncarea capturilor înapoi în mare în 
timpul operațiunilor de pescuit în cazul 
speciilor care fac obiectul cotelor care pot 
fi debarcate legal, cu excepția activităților 
de pescuit, cum ar fi pescuitul artizanal 
cu plasă-pungă, în cazul cărora s-a 
demonstrat că există un indice de 
supraviețuire foarte ridicat la aruncarea 
capturilor înapoi în mare prin utilizarea 
procesului de alunecare.

Or. es

Amendamentul 96
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
exemplarele de sardină, hamsie, gupă și 
macrou care nu au dimensiunea 
regulamentară, capturate pentru a fi 
folosite ca momeală vie, pot fi păstrate la 
bord cu condiția să fie păstrate vii.

Or. es

Amendamentul 97
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fără a aduce atingere prevederilor 
de la alineatele 1 și 1a, este permisă 
debarcarea în vederea vânzării pentru 
consumul uman direct a 10% din totalul 
greutății în viu a capturilor debarcate de 
sardină, hamsie, hering, stavrid, macrou 
și gupă care nu au dimensiunile minime 
de referință. Limita de 10% nu este 
depășită în timpul transbordării, 
debarcării, transportului, depozitării, 
expunerii sau vânzării.

În vederea atingerii obiectivului stabilit la 
articolul 7 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
organizațiile de producători se asigură, în 
cadrul planurilor de producție și 
comercializare pe care le prezintă în 
temeiul articolului 28 din Regulamentul 
(UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului 
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European și al Consiliului, că debarcarea 
organismelor marine la care se face 
referire în prezentul alineat nu implică 
desfășurarea de activități dedicate în mod 
specific capturării acestor produse, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
litera (b) și articolul 28 din Regulamentul 
(UE) nr. 1379/2013.

Statele membre iau măsuri, prin 
efectuarea de controale în conformitate 
cu articolul 28 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, ca 
organizațiile de producători să 
îndeplinească obligația prevăzută la 
primul alineat.

Or. es

Amendamentul 98
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman. După 
debarcarea acestora, comandatul de navă 
nu are responsabilitatea de a asigura 
stocarea lor, nici de a găsi piețe de 
desfacere pentru acestea.

Or. fr

Justificare

Întrucât planează o mare incertitudine asupra piețelor de desfacere pentru organismele 
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marine subdimensionate debarcate și întrucât comandanții de nave nu vor avea niciun 
beneficiu din aceste debarcări, ar trebui anticipată problema acumulării acestor organisme 
pe cheiuri și precizat în această fază că pescarii nu vor avea în niciun caz această 
responsabilitate.

Amendamentul 99
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

Prin derogare de la primul paragraf al 
prezentului alineat, exemplarele de 
sardine, hamsii, stavrizi și macrou care 
nu au dimensiunea stabilită, capturate 
pentru a fi folosite ca momeală vie, pot fi 
păstrate la bord cu condiția să fie 
conservate vii.

Or. it

Justificare

Capturile debarcate care nu pot fi comercializate (în special puietul) nu pot fi destinate 
consumului uman.

Amendamentul 100
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
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Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx] sunt păstrate la bord, debarcate și 
scăzute din cotele alocate. Acestea nu sunt 
vândute, expuse sau oferite spre vânzare 
pentru consum uman.

(2) În regiunile 1, 2, 3 și 4 este interzisă 
aruncarea în mare a exemplarelor de 
macrou, hering sau stavrid înainte ca 
plasa să fie ridicată în întregime la bordul 
unei nave de pescuit, atunci când această 
acțiune are ca efect pierderea de pești 
morți sau pe moarte, cu excepția 
activităților de pescuit, cum ar fi pescuitul 
artizanal cu plasă-pungă, în cazul cărora 
s-a demonstrat că există un indice de 
supraviețuire foarte ridicat la aruncarea 
capturilor înapoi în mare prin utilizarea 
procesului de alunecare.

Or. es

Amendamentul 101
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

(2) În ceea ce privește organismele marine 
subdimensionate care aparțin unei specii, 
se aplică articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1380/2013. Articolul 2 alineatul 
(2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 
1069/2009 și dispoziția de aplicare 
corespunzătoare din Regulamentul (CE) 
nr. 142/2011 nu se aplică.

Or. de

Amendamentul 102
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea atingerii obiectivului 
stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (b) 
din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
organizațiile de producători se asigură, în 
cadrul planurilor de producție și 
comercializare pe care le prezintă în 
temeiul articolului 28 din Regulamentul 
(UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, că debarcarea 
organismelor marine la care se face 
referire la alineatul (2) nu implică 
desfășurarea de activități dedicate în mod 
specific capturării acestor produse, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
litera (b) și articolul 28 din Regulamentul 
(UE) nr. 1379/2013.

Statele membre iau măsuri, prin 
efectuarea de controale în conformitate 
cu articolul 28 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013, ca 
organizațiile de producători să 
îndeplinească obligația prevăzută la 
primul alineat.

Fără a aduce atingere celor menționate 
mai sus, este permisă debarcarea în 
vederea vânzării pentru consumul uman 
direct a 10% din totalul greutății în viu a 
capturilor debarcate de sardină, hamsie, 
hering, stavrid, macrou și gupă care nu 
au dimensiunile minime de referință. 
Limita de 10% nu este depășită în timpul 
transbordării, debarcării, transportului, 
depozitării, expunerii sau vânzării.

Or. es
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Amendamentul 103
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De la ...*, Comisia publică un studiu 
asupra pieței organismelor marine 
subdimensionate și identifică eventualele 
lacune și beneficiarii, în lumina unei 
evaluări a evoluției selectivității flotei.

___________

*JO : a se introduce data: doi ani de la 
data publicării Regulamentului (UE) nr. 
[xxxx] în JO.

Or. fr

Amendamentul 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în 
cazul sardinei, hamsiei, heringului, 
stavridului negru și macroului, în limita a 
10 % greutate în viu din totalul capturii 
reținute la bord din fiecare dintre aceste 
specii. Procentul de sardine, hamsii, 
heringi, stavrid negru și macrou 
subdimensionați se calculează ca 
proporție din greutatea în viu a tuturor 
organismelor marine de la bord după 
sortare sau la debarcare. Procentul poate 
fi calculat pe baza uneia sau mai multor 
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mostre reprezentative. Limita de 10 % nu 
se depășește în timpul transbordării, 
debarcării, transportului, depozitării, 
expunerii sau vânzării.

Or. en

Amendamentul 105
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) 
nu sunt aplicabile sardinelor, hamsiilor, 
heringilor, stavrizilor și macroului, în 
limită de 10 % din greutatea în viu a 
capturilor totale din fiecare din aceste 
specii păstrate la bord. Procentul de 
sardine, hamsii, heringi, stavrizi și 
macrou subdimensionați se calculează ca 
proporție reprezentată de greutatea în viu 
a tuturor organismelor marine de la bord 
după sortare sau descărcare la țărm. 
Procentul poate fi calculat pe baza uneia 
sau mai multor mostre reprezentative. 
Limita de 10 % nu trebuie depășită în 
timpul transbordării, descărcării, 
transportului, depozitării, expunerii sau 
vânzării.

Or. fr

Justificare

Practic este imposibilă trierea acestor specii la bord sau pe chei în cazul ambarcațiunilor 
mici și mijlocii. De exemplu, în cazul hamsiilor pot fi până la 80 de exemplare per kg. Nu este 
posibilă existența unei mașini de triere la bord, iar costul unei trieri pe chei ar fi exorbitant, 
având, în același timp, o durată foarte mare pentru peștele proaspăt. Trebuie, prin urmare, 
conservată această flexibilitate, a cărei existență este independentă de obligația de 
debarcare.
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Amendamentul 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
exemplarelor subdimensionate de sardine, 
hamsii, stavrid negru sau macrou 
capturate pentru a fi folosite ca momeală 
vie, care pot fi păstrate la bord cu condiția 
ca acestea să fie vii.

Or. en

Amendamentul 107
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care heringul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin alineatul (1) din prezentul 
articol. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zonele 
geografice și în perioadele menționate în 
alineatul respectiv. Capturile neintenționate 
de hering sunt debarcate și scăzute din 
cotele alocate.

(4) În cazul în care heringul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin alineatul (1) din prezentul 
articol. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zonele 
geografice și în perioadele menționate în 
alineatul respectiv. Capturile neintenționate 
de hering sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.
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Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 108
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 20 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care heringul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de debarcare sau păstrare 
la bord stabilită prin primul paragraf din 
prezentul articol. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică și în perioadele menționate în 
paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate de hering sunt debarcate și
scăzute din cotele alocate.

În cazul în care heringul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de debarcare sau păstrare 
la bord stabilită prin primul paragraf din 
prezentul articol. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică și în perioadele menționate în 
paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate de hering sunt debarcate, iar 
capturile superioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare
sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.
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Amendamentul 109
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care șprotul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin alineatul (1) din prezentul 
articol. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zonele 
geografice și în perioadele menționate în 
alineatul respectiv. Capturile neintenționate 
de șprot sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

(3) În cazul în care șprotul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin alineatul (1) din prezentul 
articol. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zonele 
geografice și în perioadele menționate în 
alineatul respectiv. Capturile neintenționate 
de șprot sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 110
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care macroul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 

În cazul în care macroul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
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15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin primul paragraf din prezentul 
alineat. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică menționată în paragraful 
respectiv. Capturile neintenționate de 
macrou sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin primul paragraf din prezentul 
alineat. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică menționată în paragraful 
respectiv. Capturile neintenționate de 
macrou sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 111
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care hamsia face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin primul paragraf din prezentul 
alineat. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză cu uneltele de 
pescuit și în zonele geografice menționate 
în paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate de hamsie sunt debarcate și
scăzute din cotele alocate.

În cazul în care hamsia face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord 
stabilită prin primul paragraf din prezentul 
alineat. Cu toate acestea, se interzice 
pescuitul speciei în cauză cu uneltele de 
pescuit și în zonele geografice menționate 
în paragraful respectiv. Capturile 
neintenționate de hamsie sunt debarcate, 
iar capturile superioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare
sunt scăzute din cotele alocate.



AM\1037605RO.doc 51/146 PE541.294v01-00

RO

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 112
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care merluciul norvegian 
face obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx], nu se aplică interdicția de 
păstrare la bord stabilită prin alineatul (1) 
din prezentul articol. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză cu 
uneltele de pescuit și în zona geografică 
menționată în alineatul respectiv. Capturile 
neintenționate de merluciu norvegian sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

(3) În cazul în care merluciul norvegian 
face obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx], nu se aplică interdicția de 
păstrare la bord stabilită prin alineatul (1) 
din prezentul articol. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză cu 
uneltele de pescuit și în zona geografică 
menționată în alineatul respectiv. Capturile 
neintenționate de merluciu norvegian sunt 
debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.
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Amendamentul 113
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștele lance face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de debarcare sau păstrare 
la bord stabilită prin primul paragraf din 
prezentul alineat. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică menționată în paragraful 
respectiv. Capturile neintenționate de pește 
lance sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

În cazul în care peștele lance face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de debarcare sau păstrare 
la bord stabilită prin primul paragraf din 
prezentul alineat. Cu toate acestea, se 
interzice pescuitul speciei în cauză în zona 
geografică menționată în paragraful 
respectiv. Capturile neintenționate de pește 
lance sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Articolul 29c se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat
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„Articolul 29c

Caseta pentru eglefin din Rockall în 
subzona ICES VI

(1) Orice activitate de pescuit, cu excepția 
celui cu paragate, este interzisă în zonele 
delimitate prin unirea secvențială cu 
loxodrome a următoarelor coordonate, 
care sunt măsurate în conformitate cu 
sistemul WGS84:

– 57o00' N, 15o00' V

– 57o00' N, 14o00' V

– 56o30' N, 14o00' V

– 56o30' N, 15o00' V

– 57o00' N, 15o00' V.”

Or. en

Justificare

Eglefinul din Rockall nu are legătură cu obligațiile privind debarcarea.

Amendamentul 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Articolul 29 c se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 29c

Caseta pentru eglefin din Rockall în 
subzona ICES VI

(1) Orice activitate de pescuit, cu excepția 
celui cu paragate, este interzisă în zonele 
delimitate prin unirea secvențială cu 
loxodrome a următoarelor coordonate, 
care sunt măsurate în conformitate cu 



PE541.294v01-00 54/146 AM\1037605RO.doc

RO

sistemul WGS84:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W.”

Or. de

Amendamentul 116
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii sau cochiliaceele 
menționate la litera (b) din primul paragraf 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx], condiția stabilită la litera (b) 
menționată este înlocuită cu condiția ca 
acești pești sau aceste cochiliacee să nu fie 
capturate intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sau 
cochiliacee sunt debarcate și scăzute din 
cotele alocate.

În cazul în care peștii sau cochiliaceele 
menționate la litera (b) din primul paragraf 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx], condiția stabilită la litera (b) 
menționată este înlocuită cu condiția ca 
acești pești sau aceste cochiliacee să nu fie 
capturate intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sau 
cochiliacee sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.
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Amendamentul 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii sau cochiliaceele 
menționate la litera (b) din primul 
paragraf fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești sau 
aceste cochiliacee să nu fie capturate 
intenționat. Capturile neintenționate de 
astfel de pești sau cochiliacee sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile de specii care sunt vizate de 
limitele de captură, făcând obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015 sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate. Cu 
toate acestea, pescuitul direcționat al 
speciilor care nu sunt prevăzute la primul 
paragraf litera (b) este interzis.

Or. en

Justificare

Această prevedere ar trebui să se aplice numai în cazul speciilor care fac obiectul primei 
etape a măsurii de interzicere a aruncării capturilor înapoi în mare începând cu 1 ianuarie 
2015.

Amendamentul 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii sau cochiliaceele 
menționate la litera (b) din primul 
paragraf fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 

Capturile involuntare de organisme 
marine care aparțin unei specii care face
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015 



PE541.294v01-00 56/146 AM\1037605RO.doc

RO

stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești sau 
aceste cochiliacee să nu fie capturate 
intenționat. Capturile neintenționate de 
astfel de pești sau cochiliacee sunt
debarcate și scăzute din cotele alocate.

sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.
Totuși, pescuitul care vizează în mod 
specific specii care nu sunt enumerate la 
litera (b) este interzis.

Or. de

Amendamentul 119
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile involuntare de organisme 
marine care aparțin unei specii care face
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015 
sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.
Totuși, pescuitul care vizează în mod 
specific specii care nu sunt enumerate la 
litera (b) este interzis.

Or. de

Amendamentul 121
Deirdre Clune

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La articolul 29d se introduce 
următorul alineat:

„(4a) Prin derogare de la alineatul (1), 
este permis pescuitul de scoică-pieptene 
(Aequipecten opercularis), cu condiția ca:

(a) unealta de pescuit utilizată să fie 
traulul cu panouri specializat, configurat 
pentru capturarea selectivă a peștelui (o 
margine superioară joasă de 60 cm);

(b) uneltele de pescuit să conțină un 
panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel 
cum este descris în anexa XIVc;

(c) uneltele de pescuit să fie concepute cu 
o dimensiune minimă a ochiurilor de 
plasă de 80 mm;
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(d) scoica-pieptene (Aequipecten 
opercularis) să reprezinte cel puțin 90%, 
în greutate, din captura reținută.

Atunci când cantitatea de cod depășește 
1,5% din cantitatea totală a capturilor 
obținute în urma unei lansări, nava se 
îndepărtează la o distanță de cel puțin 
două mile marine de orice poziție a 
lansării anterioare, înainte de a relua 
pescuitul.”

Or. en

Amendamentul 122
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La articolul 29d se introduce 
următorul alineat:

„(4a) Prin derogare de la alineatul (1), 
este permis pescuitul de scoică-pieptene 
(Aequipecten opercularis), cu condiția ca:

(a). unealta de pescuit utilizată să fie 
traulul cu panouri specializat, configurat 
pentru capturarea selectivă a peștelui (o 
margine superioară joasă de 60 cm); 

(b) uneltele de pescuit să fie concepute cu 
o dimensiune minimă a ochiurilor de 
plasă de 80 mm;

(c) scoica-pieptene (Aequipecten 
opercularis) să reprezinte cel puțin 90%, 
în greutate, din captura reținută.”

Or. en
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Amendamentul 123
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 d – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La articolul 29d se introduce 
următorul alineat:

„(4a) Prin derogare de la alineatul (1), 
este permis pescuitul de scoică-pieptene 
(Aequipecten opercularis), cu condiția ca:

(a). unealta de pescuit utilizată să fie 
traulul cu panouri specializat, configurat 
pentru capturarea selectivă a peștelui (o 
margine superioară joasă de 60 cm);

(b) uneltele de pescuit să fie concepute cu
o dimensiune minimă a ochiurilor de 
plasă de 80 mm;

(c) scoica-pieptene (Aequipecten 
opercularis) să reprezinte cel puțin 90%, 
în greutate, din captura reținută.”

Or. en

Justificare

Pescuitul la scoică piepten este interzis într-o parte a zonei VIa, cu excepția cazului în care se 
folosește o matcă cu dimensiunea ochiului de 120 mm, din cauza planului de refacere a 
stocului de cod. Nu se poate prinde scoică piepten folosindu-se aceste ochiuri. Dimensiunea 
potrivită a ochiului este de 80 mm.

Amendamentul 124
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 e – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], 
condiția stabilită la litera (b) menționată 
este înlocuită cu condiția ca acești pești să 
nu fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile de specii care sunt vizate de 
limitele de captură, făcând obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015 sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate. Cu 
toate acestea, pescuitul direcționat al 
speciilor care nu sunt prevăzute la primul 
paragraf litera (b) este interzis.

Or. en
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Justificare

Această prevedere ar trebui să se aplice numai în cazul speciilor care fac obiectul primei 
etape a măsurii de interzicere a aruncării capturilor înapoi în mare începând cu 1 ianuarie 
2015.

Amendamentul 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Capturile 
neintenționate de astfel de pești sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Capturile involuntare de organisme 
marine care aparțin unei specii care face
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 începând cu 1 ianuarie 2015
sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.
Totuși, pescuitul care vizează în mod 
specific specii care nu sunt enumerate la 
litera (b) este interzis.

Or. de

Amendamentul 127
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 f – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. La articolul 29f, se inserează 
următorul alineat (1a):

eliminat

„(1a) În cazul în care mihalțul-de-mare 
albastru face obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], nu se aplică 
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interdicția de păstrare la bord stabilită 
prin alineatul (1) din prezentul articol. Cu 
toate acestea, în perioada și în zonele 
menționate în alineatul respectiv, se 
interzice pescuitul speciei în cauză. 
Capturile neintenționate de mihalț-de-
mare albastru sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Acest alineat nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 f – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 29f, se inserează următorul 
alineat (1a):

eliminat

„(1a) În cazul în care mihalțul-de-mare 
albastru face obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], nu se aplică 
interdicția de păstrare la bord stabilită 
prin alineatul (1) din prezentul articol.  
Cu toate acestea, în perioada și în zonele 
menționate în alineatul respectiv, se 
interzice pescuitul speciei în cauză. 
Capturile neintenționate de mihalț-de-
mare albastru sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. en
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Justificare

Mihalțul-de-mare albastru nu face obiectul primei etape a măsurii de interzicere a aruncării 
capturilor înapoi în mare începând cu 1 ianuarie 2015.

Amendamentul 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Articolul 29 f – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. La articolul 29f, se inserează 
următorul alineat (1a):

eliminat

„În cazul în care mihalțul-de-mare 
albastru face obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], nu se aplică 
interdicția de păstrare la bord stabilită 
prin alineatul (1) din prezentul articol. Cu 
toate acestea, în perioada și în zonele 
menționate în alineatul respectiv, se 
interzice pescuitul speciei în cauză. 
Capturile neintenționate de mihalț-de-
mare albastru sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. de

Amendamentul 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 48 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

23a. Se introduce următorul articol:
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„Articolul 48a

Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 18 din 
regulamentul respectiv, acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 din 
regulamentul respectiv, pentru a modifica 
prevederile de la articolele 4, 7, 11, 19b, 
28, 29, 29b, 29d, 29e, 29f, 30, 31a, 34a, 
34b și 34c din prezentul regulament, cu 
condiția să fie compatibile cu obiectivele 
stabilite la articolul 2 din Regulamentul 
nr. 1380/2013 și să fie necesare în vederea 
punerii în aplicare a obligației de 
debarcare în temeiul articolului 15 din 
respectivul regulament.”

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă măsurile tehnice pot fi incluse într-un act delegat care pune în aplicare 
planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Acest amendament este 
necesar pentru a se asigura securitatea juridică în ceea ce privește includerea măsurilor 
tehnice în planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Imposibilitatea de 
a include măsuri precum modificări ale dimensiunilor ochiurilor de plasă (pentru a permite 
peștilor subdimensionați să scape) sau închideri spațiale temporare în vederea protejării 
puietului ar periclita grav punerea efectivă în aplicare a obligației de debarcare.

Amendamentul 131
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă (p):

eliminat

„(p) «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
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circumstanțele relevante.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară o definiție specifică a „capturilor neintenționate” întrucât toate capturile 
vor fi debarcate în temeiul interdicției de a arunca capturile înapoi în mare.

Amendamentul 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă (p):

eliminat

„(p) «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară o definiție specifică a „capturilor neintenționate” întrucât toate capturile 
vor fi debarcate în temeiul interdicției de a arunca capturile înapoi în mare.

Amendamentul 133
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 2 – litera p
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(p) «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine a 
căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.” 

„(p) «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
care trebuie debarcate în mod obligatoriu 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

Or. it

Amendamentul 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

Este permisă utilizarea traulelor de 
separare și a altor unelte de pescuit foarte 
selective în condițiile stabilite la articolul 
11 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 
1342/2008 (planul pentru cod).”

Or. en

Justificare

Astfel de unelte au caracteristici în materie de selectivitate similare cu cele permise în temeiul 
regulamentului de punere în aplicare. Excluderea neintenționată a acestora din Regulamentul 
737/2012 a creat probleme pentru activitățile de pescuit transzonale de langustine care au loc 
între Marea Celtică și Marea Irlandei.

Amendamentul 135
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
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Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
păstrarea la bord și debarcarea nu sunt 
interzise atunci când condițiile stabilite în 
paragraful respectiv nu pot fi respectate din 
cauza capturilor neintenționate de 
organisme marine care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste 
capturi neintenționate sunt debarcate și
scăzute din cotele alocate.

În cazul în care peștii menționați la litera 
(b) din primul paragraf fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], condiția 
stabilită la litera (b) menționată este 
înlocuită cu condiția ca acești pești să nu 
fie capturați intenționat. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 136
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate și scăzute din cotele alocate.

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare stabilite 
la articolul 15 din Regulamentul (UE) 
[xxxx]. Aceste capturi neintenționate sunt 
debarcate, iar capturile superioare 



PE541.294v01-00 68/146 AM\1037605RO.doc

RO

dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 137
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Capturile neintenționate de organisme 
marine care depășesc procentajele permise 
specificate în anexele II și III și care fac 
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] 
sunt debarcate și scăzute din cotele alocate.

(1) Capturile neintenționate de organisme 
marine care depășesc procentajele permise 
specificate în anexele II și III și care fac 
obiectul obligației de debarcare  stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx] 
sunt debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 138
Brian Crowley
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
oricărei nave de pescuit se asigură că 
dispune de cote suficiente pentru rezervele 
care fac obiectul unor limite de capturare 
care să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele prevăzute în anexele II și III.

eliminat

Or. en

Justificare

Căpitanii de nave nu pot garanta că dispun de cote suficiente pentru a acoperi componența 
probabilă a capturilor lor în cursul ieșirilor în larg. Natura însăși a activităților de pescuit 
face imposibilă prevederea volumului capturilor care vor fi efectuate în cursul unei anumite 
ieșiri pe mare.

Amendamentul 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
oricărei nave de pescuit se asigură că 
dispune de cote suficiente pentru rezervele 
care fac obiectul unor limite de capturare 
care să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele prevăzute în anexele II și III.

eliminat
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Or. en

Justificare

Normele privind componența capturilor nu mai au niciun rol când se aplică interzicerea 
aruncării capturilor înapoi în mare, întrucât întreaga captură este debarcată. În plus, este 
imposibil ca un căpitan de navă să asigure componența viitoarei capturi înainte de ieșirea în 
larg.

Amendamentul 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 
oricărei nave de pescuit se asigură că 
dispune de cote suficiente pentru rezervele 
care fac obiectul unor limite de capturare 
care să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele prevăzute în anexele II și III.

eliminat

Or. de

Amendamentul 141
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a începe pescuitul în orice 
zonă de gestionare cu ocazia unei 
anumite ieșiri în larg, comandantul 

(2) Comandanții navelor de pescuit evită 
să pescuiască în zonele în care s-a 
demonstrat că există o puternică densitate 
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oricărei nave de pescuit se asigură că 
dispune de cote suficiente pentru rezervele 
care fac obiectul unor limite de capturare 
care să acopere componența probabilă a 
capturilor din aceste rezerve și 
procentajele prevăzute în anexele II și III.

a unei specii atunci când nu dețin cote 
suficiente pentru a comercializa capturile 
din respectiva specie.

Or. fr

Justificare

Nu poate fi stabilită o obligație juridică de a prevedea viitorul. Amendamentul propus este 
mai adaptat la realitatea practicii. În plus, sarcina probei trebuie să revină organului de 
control.

Amendamentul 142
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

(3) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman. După 
debarcarea acestora, comandatul de navă 
nu are responsabilitatea de a asigura 
stocarea lor, nici de a găsi piețe de 
desfacere pentru acestea.

Or. fr

Justificare

Întrucât planează o mare incertitudine asupra piețelor de desfacere pentru organismele 
marine subdimensionate debarcate și întrucât comandanții de nave nu vor avea niciun 
beneficiu din aceste debarcări, ar trebui anticipată problema acumulării acestor organisme 
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pe cheiuri și precizat în această fază că pescarii nu vor avea în niciun caz această 
responsabilitate.

Amendamentul 143
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele marine subdimensionate 
care aparțin unei specii care face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord, debarcate și scăzute din 
cotele alocate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

(3) În ceea ce privește organismele marine 
subdimensionate care aparțin unei specii, 
se aplică articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1380/2013. Articolul 2 alineatul 
(2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 
1069/2009 și dispoziția de aplicare 
corespunzătoare din Regulamentul (CE) 
nr. 142/2011 nu se aplică.

Or. de

Amendamentul 144
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care somonul (Salmo salar) sau 
păstrăvul de mare (Salmo trutta) face 
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], 
nu se aplică interdicția de păstrare la bord a 
speciilor respective stabilită prin primul 
paragraf din prezentul articol. Cu toate 
acestea, se interzice pescuitul speciilor în 
cauză în zonele geografice și în perioadele 
menționate în paragraful respectiv. 

În cazul în care somonul (Salmo salar) sau 
păstrăvul de mare (Salmo trutta) face 
obiectul obligației de debarcare stabilite la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], 
nu se aplică interdicția de păstrare la bord a 
speciilor respective stabilită prin primul 
paragraf din prezentul articol. Cu toate 
acestea, se interzice pescuitul speciilor în 
cauză în zonele geografice și în perioadele 
menționate în paragraful respectiv. 
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Capturile neintenționate de somon (Salmo 
salar) sau de păstrăv de mare (Salmo 
trutta) sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

Capturile neintenționate de somon (Salmo 
salar) sau de păstrăv de mare (Salmo trutta) 
sunt debarcate, iar capturile superioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2187/2005
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Se introduce următorul articol:

„Articolul 28a

Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 18 din 
regulamentul respectiv, acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 din 
regulamentul respectiv, pentru a modifica 
prevederile de la articolele 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 16, 18a, 20, 21 și 22 din prezentul 
regulament, cu condiția să fie compatibile 
cu obiectivele stabilite la articolul 2 din 
Regulamentul nr. 1380/2013 și să fie 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
obligației de debarcare în temeiul 
articolului 15 din respectivul 
regulament.”
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Or. en

Justificare

Nu este clar dacă măsurile tehnice pot fi incluse într-un act delegat care pune în aplicare 
planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Acest amendament este 
necesar pentru a se asigura securitatea juridică în ceea ce privește includerea măsurilor 
tehnice în planurile regionale privind aruncarea capturilor înapoi în mare. Imposibilitatea de 
a include măsuri precum modificări ale dimensiunilor ochiurilor de plasă (pentru a permite 
peștilor subdimensionați să scape) sau închideri spațiale temporare în vederea protejării 
puietului ar periclita grav punerea efectivă în aplicare a obligației de debarcare.

Amendamentul 146
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 2 se adaugă următorul 
punct (18):

eliminat

„18. «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară o definiție specifică a „capturilor neintenționate” întrucât toate capturile 
vor fi debarcate în temeiul interdicției de a arunca capturile înapoi în mare. În plus, această 
„lipsă a intenției” s-ar putea dovedi problematică, întrucât se introduce un puternic factor de 
subiectivitate.

Amendamentul 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
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Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 2 se adaugă următorul 
punct (18):

eliminat

„18. «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

Or. en

Justificare

Nu este necesară o definiție specifică a „capturilor neintenționate” întrucât toate capturile 
vor fi debarcate în temeiul interdicției de a arunca capturile înapoi în mare.

Amendamentul 148
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

„18. «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine a 
căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

„18. «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
care trebuie debarcate în mod obligatoriu 
în conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.”

Or. it

Amendamentul 149
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman.

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman. După 
debarcarea acestora, comandatul de navă 
nu are responsabilitatea de a asigura 
stocarea lor, nici de a găsi piețe de 
desfacere pentru acestea.

Or. fr

Justificare

Întrucât planează o mare incertitudine asupra piețelor de desfacere pentru organismele 
marine subdimensionate debarcate și întrucât comandanții de nave nu vor avea niciun 
beneficiu din aceste debarcări, ar trebui anticipată problema acumulării acestor organisme 
pe cheiuri și precizat în această fază că pescarii nu vor avea în niciun caz această 
responsabilitate.

Amendamentul 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman.

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) nr 1380/2013 
începând cu 1 ianuarie 2015, și anume 
sardinele, hamsiile, macroul și stavridul 
negru, capturați prin intermediul 
uneltelor de pescuit de fund, sunt păstrate 
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la bord și debarcate. Acestea nu sunt 
vândute, expuse sau oferite spre vânzare 
pentru consum uman.

Or. en

Justificare

Este necesar să se specifice ce specii vor face obiectul primei etape a măsurii de interzicere a 
aruncării capturilor înapoi în mare începând cu 1 ianuarie 2015 în Marea Mediterană.

Amendamentul 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care fac obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx] sunt 
păstrate la bord și debarcate. Acestea nu 
sunt vândute, expuse sau oferite spre 
vânzare pentru consum uman.

Capturile neintenționate de organisme 
marine subdimensionate care la 1 ianuarie 
2015 fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr 1380/2013, și anume sardinele, 
hamsiile, macroul și stavrizii negri 
capturați prin intermediul unui 
instrument pelagic, sunt păstrate la bord și 
debarcate. Acestea nu sunt vândute, 
expuse sau oferite spre vânzare pentru 
consum uman.

Or. de

Amendamentul 152
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

b) Alineatul (3) se elimină. eliminat

Or. it

Justificare

Litera (b) se referă la posibilitatea derogării pentru pescuitul de puiet de sardine pentru 
consumul uman cu condiția ca pescuitul să se efectueze cu plasă-pungă în cadrul unui plan de 
gestionare și cu condiția ca stocul de sardine să fie menținut în condiții biologice de 
siguranță. O astfel de derogare trebuie menținută având în vedere importanta sa funcție 
economică și socială, reprezentând, în plus, un pescuit sustenabil dacă este pus în practică în 
acest mod.

Amendamentul 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (3) se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul 3 face referire la o derogare în ceea ce privește dimensiunile minime ale sardinelor 
debarcate în vederea consumului uman. Această derogare este aplicabilă numai în anumite 
cazuri, dar trebuie păstrată.

Amendamentul 154
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care codul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord, astfel 
cum a fost stabilită prin primul paragraf. 
Cu toate acestea, se interzice pescuitul 
speciei în cauză cu paragate flotante în 
zonele geografice și în perioadele 
menționate la alineatul (1).  Capturile 
neintenționate de cod sunt debarcate și
scăzute din cotele alocate.

În cazul în care codul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord, astfel 
cum a fost stabilită prin primul paragraf. 
Cu toate acestea, se interzice pescuitul 
speciei în cauză cu paragate flotante în 
zonele geografice și în perioadele 
menționate la alineatul (1). Capturile 
neintenționate de cod sunt debarcate, iar 
capturile superioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare
sunt scăzute din cotele alocate.

Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 155
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 8, alineatul (3) se elimină.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică prevede 
eliminarea reglementării zilelor pe mare. Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 
Omnibus, această modificare ar putea deja fi pusă în aplicare.
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Amendamentul 156
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 8, alineatul (3) se elimină.

Or. de

Justificare

Se elimină alineatul pentru a se elimina zilele pe mare în Marea Baltică începând cu 1 
ianuarie 2015.

Amendamentul 157
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care codul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord, astfel 
cum a fost stabilită prin primul paragraf.
Cu toate acestea, se interzice pescuitul 
speciei în cauză cu tipurile de unelte 
menționate la alineatul (2) în zonele 
geografice și în perioada menționată la 
alineatul (1). Capturile neintenționate de 
cod sunt debarcate și scăzute din cotele 
alocate.

În cazul în care codul face obiectul 
obligației de debarcare stabilite la articolul 
15 din Regulamentul (UE) [xxxx], nu se 
aplică interdicția de păstrare la bord, astfel 
cum a fost stabilită prin primul paragraf.
Cu toate acestea, se interzice pescuitul 
speciei în cauză cu tipurile de unelte 
menționate la alineatul (2) în zonele 
geografice și în perioada menționată la 
alineatul (1). Capturile neintenționate de 
cod sunt debarcate, iar capturile 
superioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare sunt scăzute 
din cotele alocate.
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Or. fr

Justificare

Cotele ar trebui să rămână un reper de anticipare economică pentru pescari. Puietul va fi 
înregistrat în scopuri științifice; introducerea sa în cote ar obliga la consacrarea unei 
perioade de timp suplimentare pentru triere care nu se justifică nici din punct de vedere al 
conservării, nici economic.

Amendamentul 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 29a, 
în vederea completării sau modificării 
capitolului IV din prezentul regulament, 
pentru a prevedea măsuri tehnice 
tranzitorii ca răspuns la situația biologică 
a stocului de cod din Marea Baltică.”

Or. en

Justificare

Avizul ICES disponibil în prezent pentru stocul de cod din Marea Baltică prezintă o imagine 
negativă. Această situație dificilă face obiectul discuțiilor la nivel regional, care încearcă să 
găsească soluțiile corecte cât mai curând posibil, prin intermediul, printre altele, al 
măsurilor tehnice. În circumstanțe normale, în acest caz s-ar recurge la o procedură 
legislativă ordinară în cadrul propunerii de plan multianual pentru speciile multiple din 
Marea Baltică. Cu toate acestea, situația stocurilor impune luarea de măsuri mult mai rapid.

Amendamentul 159
Jarosław Leszek Wałęsa
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1098/2007
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Se introduce următorul articol:

„Articolul 29a

(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la prezentul articol.

(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 9a se conferă pe o perioadă de 
trei ani de la (data intrării în vigoare a 
prezentului regulament). Aceasta nu se 
poate prelungi.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 9a poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competenţe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.”

Or. en

Justificare

Avizul ICES disponibil în prezent pentru stocul de cod din Marea Baltică prezintă o imagine 
negativă. Această situație dificilă face obiectul discuțiilor la nivel regional, care încearcă să 
găsească soluțiile corecte cât mai curând posibil, prin intermediul, printre altele, al 
măsurilor tehnice. În circumstanțe normale, în acest caz s-ar recurge la o procedură 
legislativă ordinară în cadrul propunerii de plan multianual pentru speciile multiple din 
Marea Baltică. Cu toate acestea, situația stocurilor impune luarea de măsuri mult mai rapid.
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Amendamentul 160
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) 
nr. 254/2002

Regulamentul (CE) nr. 254/2002 se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

2. La articolul 4 se adaugă următorul 
paragraf:

Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. fr

Justificare

Acest regulament nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.
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Amendamentul 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) 
nr. 254/2002 

Regulamentul (CE) nr. 254/2002 se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

2. La articolul 4 se adaugă următorul 
paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. en

Justificare

Obligația de debarcare pentru capturile de cod din Marea Irlandei intră în vigoare între 
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2016 și 2019 și nu ar trebui, deci, să apară aici.

Amendamentul 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) 
nr. 254/2002

Regulamentul (CE) nr. 254/2002 se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) se adaugă 
următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

2. La articolul 4 se adaugă următorul 
paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, 
debarcările nu sunt interzise atunci când 
condițiile stabilite în paragraful respectiv 
nu pot fi respectate din cauza capturilor 
neintenționate de organisme marine care 
fac obiectul obligației de debarcare 
stabilite la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. de
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Amendamentul 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 254/2002
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – subpunctul iii

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 2 alineatul (2) litera (a), 
punctul (iii) se înlocuiește cu următorul 
text:

(iii) să nu încorporeze niciun ochi de plasă 
individual, indiferent de poziția acestuia în 
interiorul plasei, cu o dimensiune mai mare 
de 300 mm și

„(iii) să nu încorporeze niciun ochi de plasă
individual în formă de romb, indiferent de 
poziția acestuia în interiorul plasei, cu o 
dimensiune mai mare de 300 mm;”

Or. en

Justificare

Anumite unelte foarte selective au fost aprobate în condițiile stabilite la articolul 11 alineatul 
(2) din planul pentru cod, care include plasa cu ochiuri pătrate cu dimensiune minimă de 
300 mm.

Amendamentul 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 254/2002
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

-1a. La articolul 2 alineatul (2), litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:

(b) se permite utilizarea traulelor de 
separare, cu condiția să nu existe la bord 
niciun alt tip de unealtă de pescuit, iar 
aceste plase

„(b) se permite utilizarea traulelor de 
separare și a altor unelte de pescuit foarte 
selective aprobate în temeiul condițiilor 
stabilite la articolul 11 alineatul (2) din 
Regulamentul CE nr. 1342/2008 al 
Consiliului (planul pentru cod), cu 
condiția să nu existe la bord niciun alt tip 
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de unealtă de pescuit, iar aceste plase

(i) să respecte condițiile stabilite la litera 
(a) punctele (i) - (iv) și

(i) să respecte condițiile stabilite la litera 
(a) punctele (i) - (iv) și

(ii) să fie concepute în conformitate cu 
detaliile tehnice prevăzute în anexă.

(ii) să fie concepute în conformitate cu 
detaliile tehnice prevăzute în anexă.

În plus, traulele de separare pot fi utilizate, 
de asemenea, într-o zonă delimitată de linii 
drepte care unesc secvențial următoarele 
coordonate geografice:

În plus, traulele de separare și alte unelte 
foarte selective pot fi utilizate, de 
asemenea, într-o zonă delimitată de linii 
drepte care unesc secvențial următoarele 
coordonate geografice:

53° 45_ N, 06° 00_ V 53° 45' N, 06° 00' V

53° 45' N, 05° 30' V 53° 45' N, 05° 30' V

53° 30' N, 05° 30' V 53° 30' N, 05° 30' V

53° 30' N, 06° 00' V 53° 30' N, 06° 00' V

53° 45' N, 06° 00' V. 53° 45' N, 06° 00' V.”

Or. en

Justificare

Pe lângă panourile de separare, au fost aprobate diferite unelte foarte selective, în cadrul 
procesului la care se face referire. Ar trebuie să fie permisă utilizarea acestora în zona 
definită.

Amendamentul 165
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) 
nr. 2347/2002 

Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 se adaugă următoarea 
literă (f):

„(f) «Capturi neintenționate» înseamnă 
capturi accidentale de organisme marine 
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a căror pescuire este interzisă în 
circumstanțele relevante.”

2.La articolul 3 alineatul (1), paragraful 
al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Se interzice navelor de pescuit care nu 
dețin un permis de mare largă să 
pescuiască specii de adâncime care 
depășesc 100 kg la fiecare ieșire în larg.  
Capturile de specii de adâncime care 
depășesc 100 kg realizate de astfel de nave 
nu sunt păstrate la bord, transbordate sau 
debarcate.

Prin derogare de la paragraful al doilea, 
păstrarea la bord, transbordarea și 
debarcarea nu sunt interzise atunci când 
limita de 100 kg stabilită prin paragraful 
respectiv este depășită din cauza 
capturilor neintenționate de specii de 
adâncime care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.”

Or. fr

Justificare

Acest regulament nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2347/2002
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la paragraful al doilea, 
păstrarea la bord, transbordarea și 
debarcarea nu sunt interzise atunci când 
limita de 100 kg stabilită prin paragraful 

Primul paragraf nu se aplică pentru 
capturile de specii de adâncime ale 
activităților de pescuit care fac obiectul 
obligației de debarcare, astfel cum este 
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respectiv este depășită din cauza 
capturilor neintenționate de specii de 
adâncime care fac obiectul obligației de 
debarcare stabilite la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx]. Aceste capturi 
neintenționate sunt debarcate și scăzute 
din cotele alocate.

prevăzut la articolul 15 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice aici că navele care au realizat capturi de specii de adâncime vor fi 
obligate să închidă activitățile de pescuit de îndată ce se introduce interzicerea debarcării. 
Astăzi, numeroase nave nu pot obține un permis de pescuit de mare largă pentru că nu dețin 
un registru al capturilor. Acest amendament este, prin urmare, necesar.

Amendamentul 167
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 7 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

(b) Se introduce următoarea literă (f):

„(f) altor situații prevăzute în legislația 
comunitară.”

Or. en
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Justificare

Comisia solicită ca navele ale căror activități de pescuit sunt supuse total sau parțial 
obligației de debarcare să obțină o autorizație de pescuit specifică cu privire la obligația de 
debarcare. Această autorizație s-ar adăuga autorizațiilor existente și ar crește sarcinile 
administrative ale profesioniștilor și ale statelor membre.

Amendamentul 168
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 7 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

(b) Se introduce următoarea literă (f):

„(f) altor situații prevăzute în legislația 
comunitară.”

Or. fr

Justificare

Această modificare a autorizațiilor de pescuit impune o sarcină administrativă suplimentară 
deținătorilor de licențe. Aceasta nu este justificată având în vedere valoarea adăugată redusă 
în domeniul controlului.

Amendamentul 169
Liadh Ní Riada
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 7 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:

"(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

(b) Se introduce următoarea literă (f):

"(f) altor situații prevăzute în legislația 
comunitară.”

Or. en

Justificare

Comisia solicită ca navele ale căror activități de pescuit sunt supuse total sau parțial 
obligației de debarcare să obțină o autorizație de pescuit specifică cu privire la obligația de 
debarcare. Această autorizație s-ar adăuga autorizațiilor existente și ar crește sarcinile 
administrative ale profesioniștilor și ale statelor membre.

Amendamentul 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Articolul 7 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:

eliminat

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:
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„(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

(b) Se introduce următoarea literă (f):

„(f) altor situații prevăzute în legislația 
comunitară.”

Or. en

Justificare

Comisia solicită ca vasele ale căror activități de pescuit să fie supuse obligației de a obține 
un nou permis de pescuit. Acest permis se va adăuga permiselor actuale, ducând în acest fel 
la creșterea costurilor administrative ale profesioniștilor și statelor membre.

Amendamentul 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor 
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

Or. de

Amendamentul 172
Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(e) o obligație de debarcare într-o parte 
din activitățile de pescuit sau în toate 
activitățile de pescuit, conform celor
menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx].”

„(e) o obligație de debarcare în toate 
activitățile de pescuit menționate la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013.

Or. en

Justificare

Formulare mai clară.

Amendamentul 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se introduce următoarea literă (f): eliminat

„(f) altor situații prevăzute în legislația 
comunitară.”

Or. de

Amendamentul 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord care depășesc 50 kg 
echivalent greutate în viu. Acest prag de 
50 kg se aplică imdiat ce captura dintr-o 
specie depășește 50 kg.

Or. en

Justificare

Comisia a propus modificarea marjelor de toleranță și înregistrarea obligatorie în jurnalul 
de pescuit a întregii capturi, mărind implicit costurile administrative.

Amendamentul 175
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și
stocate la bord.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și
reținute la bord care depășesc 50 kg 
echivalent greutate în viu. Pragul de 
50 kg se aplică imediat ce capturile dintr-
o specie depășesc 50 kg.

Or. de
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Justificare

Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 prevede la articolul 14 înscrierea în jurnalul de pescuit a 
capturilor care depășesc 50 kg. Amendamentul intenționează să clarifice faptul că excepția 
privind cele 50 kg pentru înscrierile în jurnalul de pescuit vizează fiecare lansare.

Amendamentul 176
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord care depășesc 50 kg 
echivalent greutate în viu. Pragul de 
50 kg se aplică imediat ce capturile dintr-
o specie depășesc 50 kg.

Or. en

Amendamentul 177
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
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țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord.

țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord care depășesc 50 kg 
echivalent greutate în viu.

Or. fr

Justificare

Având în vedere cantitatea totală pescuită, acest prag permite să nu să se țină seama de 
capturi infime fără valoare științifică, dar care totuși ar reprezenta o sarcină de lucru 
suplimentară considerabilă pentru pescari.

Amendamentul 178
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice din planurile multianuale, 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală de cel puțin 10 metri 
țin un jurnal de pescuit privind operațiunile 
lor, indicând în mod specific toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
stocate la bord care depășesc 50 kg 
echivalent greutate în viu. Pragul de 50 de 
kg se aplică începând cu exemplarele 
capturate care au peste 50 de kg.

Or. it

Justificare

Obligația înregistrării tuturor capturilor reprezintă o sarcină administrativă excesivă pentru 
pescari. Este considerată pertinentă înregistrarea capturilor care au peste 50 de kg greutate 
în viu, prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.
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Amendamentul 179
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se inserează următorul alineat:

„(1a). Prin derogare de la alineatul (1), 
proprietarii navelor de pescuit din Uniune 
care au capturat specii pelagice sau 
industriale și care păstrează aceste capturi 
la bord în stare proaspătă și nesortate pot 
indica în jurnalul de pescuit toate 
cantitățile din fiecare specie, capturate și 
păstrate la bord, care depășesc 
echivalentul a 10% greutate în viu din 
cantitatea totală a capturilor păstrată la 
bord proaspătă și nesortată.”

Or. en

Justificare

În ceea ce privește activitățile de pescuit ale căror capturi sunt păstrate proaspete și 
nesortate în vrac la bordul navelor, cum ar fi cazul capturilor de specii pelagice și 
industriale, nu este posibil pentru comandanții de vase, din cauza mărimii acestor capturi, să 
înregistreze capturile fiecărei specii în jurnalul de pescuit respectând pragul de 50 kg și 
pragul de toleranță pentru estimările din jurnalul de pescuit. Aceste dispoziții încalcă 
principiul proporționalității și drepturile legale ale pescarului, care este obligat să respecte 
cerințe imposibil de îndeplinit. De aceea, amendamentul introduce un alt prag pentru speciile 
pelagice și industriale păstrate proaspete și nesortate în vrac.

Amendamentul 180
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu 
privire la cantitățile în kilograme de pește 
păstrate la bord este de 10 % pentru toate 
speciile. În cazul în care, pentru una sau 
pentru mai multe specii, captura totală 
respectivă este mai mică de 50 de 
kilograme, marja de toleranță permisă 
este de 20 %.

Or. fr

Justificare

Înregistrarea capturilor dintr-o specie care nu depășesc 50 de kg nu este pertinentă din punct 
de vedere științific și nimic nu justifică modificarea pragurilor actuale.

Amendamentul 181
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu 
privire la cantitățile în kilograme de pește 
păstrate la bord este de 10 % pentru toate 
speciile. În cazul în care, pentru una sau 
pentru mai multe specii, captura totală 
respectivă este mai mică de 50 de 
kilograme, marja de toleranță permisă 
este de 20 %.”
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Or. it

Amendamentul 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire 
la cantitățile în kilograme de pește păstrate 
la bord este de 10 % pentru toate speciile. 
În cazul în care, pentru una sau pentru 
mai multe specii, captura totală respectivă 
este mai mică de 50 de kilograme, marja 
de toleranță permisă este de 20 %.

Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire 
la cantitățile în kilograme de pește păstrate 
la bord este de 25% pentru toate speciile.

Or. es

Amendamentul 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire 
la cantitățile în kilograme de pește păstrate 
la bord este de 10 % pentru toate speciile. 
În cazul în care, pentru una sau pentru 
mai multe specii, captura totală respectivă 
este mai mică de 50 de kilograme, marja 
de toleranță permisă este de 20 %.

Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire 
la cantitățile în kilograme de pește păstrate 
la bord este de 10 % pentru toate speciile, 
cu excepția următoarelor cazuri:

(a) 10% pentru ansamblul ieșirii pe mare, 
în cazul navelor care își exercită



PE541.294v01-00 100/146 AM\1037605RO.doc

RO

activitatea în pescuitul de ton tropical și al 
ieșirilor pe mare cu o cantitate totală de 
capturi care depășește 100 de tone; 

(b) 20% pentru capturile de ton roșu cu 
specimene de mai mult de 150 kg și care 
nu ating o tonă de ton roșu pe ieșire;

(c) 20% pentru  capturile de halibut de 
atlantic păstrat neprelucrat.

Or. en

Justificare

Experiența aplicării Regulamentului de stabilire a unui sistem de control a arătat că pentru 
aceste activități de pescuit specifice, marja de toleranță de 10% nu este adecvată. În primul 
caz, studii științifice arată că o estimare corectă și diferențiată a anumitor specii de ton 
tropical este foarte dificilă. În al doilea caz, acestea sunt speciile cu specimene cu greutate 
mare, pentru care o estimare sub marja de toleranță de 10% este dificilă.

Amendamentul 184
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(4) Comandanții navelor de pescuit din 
Uniune înregistrează, de asemenea, în 
jurnalul de pescuit toate estimările de 
capturi aruncate înapoi în mare pentru 
orice specie.”

Or. en

Justificare

Comisia propune extinderea obligației de înregistrare în jurnalul de bord la toate capturile 
păstrate la bord, precum și la cele care în momentul de față sunt aruncate, oricare ar fi 
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volumul capturilor. Această modificare nu este justificată în cadrul prezentului regulament, 
dat fiind că nu are în mod necesar o legătură cu punerea în aplicare a obligației de 
debarcare.

Amendamentul 185
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(4) Comandanții navelor de pescuit din 
Uniune înregistrează, de asemenea, în 
jurnalul de pescuit toate estimările de 
capturi aruncate înapoi în mare pentru 
orice specie.”

Or. en

Justificare

Comisia propune extinderea obligației de înregistrare în jurnalul de bord la toate capturile 
păstrate la bord, precum și la cele care în momentul de față sunt aruncate, oricare ar fi 
volumul capturilor. Această modificare nu este justificată în cadrul prezentului regulament, 
dat fiind că nu are în mod necesar o legătură cu punerea în aplicare a obligației de 
debarcare.

Amendamentul 186
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu eliminat
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următorul text:

„(4) Comandanții navelor de pescuit din 
Uniune înregistrează, de asemenea, în 
jurnalul de pescuit toate estimările de 
capturi aruncate înapoi în mare pentru 
orice specie.”

Or. it

Amendamentul 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(4) Comandanții navelor de pescuit din 
Uniune înregistrează, de asemenea, în 
jurnalul de pescuit toate estimările de 
capturi aruncate înapoi în mare pentru 
orice specie.”

Or. en

Justificare

Comisia propune extinderea obligației de înregistrare în jurnalul de bord la toate capturile 
păstrate la bord, oricare ar fi volumul capturilor. Această modificare nu este justificată 
deoarece nu este strict legată de aplicarea obligației de debarcare.

Amendamentul 188
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 4



AM\1037605RO.doc 103/146 PE541.294v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Alineatul (4) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„(4) Comandanții navelor de pescuit din 
Uniune înregistrează, de asemenea, în 
jurnalul de pescuit toate estimările de 
capturi aruncate înapoi în mare pentru 
orice specie.

Or. fr

Justificare

Acest alineat nu privește obligația de debarcare stabilită pentru ianuarie 2015.

Amendamentul 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul -3 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

-3. La articolul 17 alineatul (1), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:

(1) Comandanții navelor de pescuit 
comunitare cu o lungime totală de cel puțin 
12 metri angajați în activități de pescuit 
privind stocuri care fac obiectul unui plan 
multianual și care sunt obligați să 
înregistreze electronic datele din jurnalul 
de pescuit, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 15, notifică autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
cu cel puțin 4 ore înainte de ora estimată 
de sosire în port, următoarele informații:

(1) Comandanții navelor de pescuit 
comunitare cu o lungime totală de cel puțin 
12 metri angajați în activități de pescuit 
privind stocuri care sunt obligați să 
înregistreze electronic datele din jurnalul 
de pescuit, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 15, notifică autorităților 
competente din statul membru de pavilion
informațiile descrise în al doilea paragraf 
în cazurile următoare:

(a) imediat de la plecarea din zona de 
pescuit și întotdeauna cu cel puțin o oră 
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înaintea orei estimate de sosire într-un 
port al statului lor membru de pavilion 
pentru navele de pescuit care își exercită 
activitățile în stocuri care fac obiectul 
unui plan multianual și care pescuiesc, 
pentru ieșirea respectivă, exclusiv în apele 
teritoriale ale statului lor de pavilion;

(b) cu cel puțin patru ore înainte de ora 
estimată de sosire în port pentru orice altă 
navă de pescuit care își exercită 
activitățile în stocuri care fac obiectul 
unui plan multianual;

Următoarele informații sunt notificate 
autorităților competente ale statului de 
pavilion în cazurile enumerate la primul 
paragraf:

Or. en

Justificare

Experiența aplicării Regulamentului de stabilire a unui sistem de control a arătat că, în cazul 
navelor de pescuit care își exercită activitățile în apropierea unui port, este extrem de dificil 
să respecte obligația de a notifica în avans, prin urmare un termen de o oră înaintea sosirii în 
port ar fi suficient pentru flota artizanală și de coastă, luând în considerație riscul ca navele 
să fie obligate să rămână în mare și să aștepte mult timp pentru a intra în port.

Amendamentul 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné 

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 20

Textul în vigoare Amendamentul

3a. Articolul 20 se înlocuiește cu 
următorul text:

(1) Transbordările în larg sunt interzise în 
apele comunitare. Acestea sunt permise 
doar dacă sunt autorizate și în condițiile 
prevăzute de prezentul regulament în 

„(1) Transbordările în larg sunt interzise în 
apele comunitare, cu excepția activitățile 
de pescuit descrise la alineatul (4).
Acestea sunt permise doar dacă sunt 
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porturi sau locuri apropiate de țărmul 
statelor membre, desemnate în acest scop, 
și în conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul 43 alineatul (5).

autorizate și în condițiile prevăzute de 
prezentul regulament în porturi sau locuri 
apropiate de țărmul statelor membre, 
desemnate în acest scop, și în conformitate 
cu condițiile prevăzute la articolul 43 
alineatul (5).

(2) Dacă operațiunea de transbordare este 
întreruptă, este posibil să li se solicite 
obținerea permisiunii înaintea reluării
acesteia.

(2) Dacă operațiunea de transbordare este 
întreruptă, este posibil să li se solicite 
obținerea permisiunii înaintea reluării 
acesteia.

(3) În sensul prezentului articol, activitățile 
de relocalizare, traul îngemănat și 
operațiunile de pescuit care implică 
acțiunea comună a două sau mai multe 
nave de pescuit comunitare nu sunt 
considerate transbordare.

(3) În sensul prezentului articol, activitățile 
de relocalizare, traul îngemănat și 
operațiunile de pescuit care implică 
acțiunea comună a două sau mai multe 
nave de pescuit comunitare nu sunt 
considerate transbordare.

(4) Transbordările sunt permise doar între 
nave de pescuit ton cu plasă-pungă în 
apele comunitare care își exercită 
activitățile de pescuit în stocuri de hamsii, 
macrou, stavrid negru sau de sardine.”

Or. en

Justificare

Navele de pescuit ton cu plasă-pungă care pescuiesc hamsii, macrou, stavrid negru sau  
sardine operează adesea departe de port. Prospețimea fiind esențială pentru introducerea pe 
piață și pentru obținerea unui preț mai bun, nu este rentabil pentru o flotă dacă toate navele 
sale se întorc în port în același timp. Autorizarea transbordării ar permite reducerea 
consumului de combustibil și a poluării atmosferice, menținând totodată profitabilitatea, fără 
a reduce nivelul de control, dat fiind faptul că fiecare navă de pescuit își înregistrează 
capturile și comunică datele cu privire la transbordare.

Amendamentul 191
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în declarația de transbordare 
cu privire la cantitățile în kilograme de 
pește transbordate aflate la bord este de 
10 % pentru toate speciile. În cazul în 
care, pentru una sau pentru mai multe 
specii, captura totală respectivă este mai 
mică de 50 de kilograme, marja de 
toleranță permisă este de 20 %.”

Or. en

Justificare

Înregistrarea capturilor în jurnalul de bord începând de la un echivalent de greutate în viu de 
50 kg, conform prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009, este pertinentă; prin 
urmare, nu este necesar ca această prevedere să fie modificată în prezentul regulament.

Amendamentul 192
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în declarația de transbordare 
cu privire la cantitățile în kilograme de 
pește transbordate aflate la bord este de 
10 % pentru toate speciile. În cazul în 
care, pentru una sau pentru mai multe 
specii, captura totală respectivă este mai 
mică de 50 de kilograme, marja de 
toleranță permisă este de 20 %.”
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Or. it

Justificare

Este pertinentă obligația înregistrării în jurnalul de bord a capturilor care au peste 50 de kg 
echivalent greutate în viu, prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009.

Amendamentul 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în declarația de transbordare 
cu privire la cantitățile în kilograme de 
pește transbordate aflate la bord este de 
10 % pentru toate speciile. În cazul în 
care, pentru una sau pentru mai multe 
specii, captura totală respectivă este mai 
mică de 50 de kilograme, marja de 
toleranță permisă este de 20 %.”

Or. en

Justificare

Comisia a propus modificarea marjelor de toleranță și înregistrarea obligatorie în jurnalul 
de pescuit a întregii capturi, mărind implicit costurile administrative. Acest alineat este legat 
de articolul 14 și ar trebui deci să fie eliminat.

Amendamentul 194
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Marja de toleranță permisă în estimările 
înregistrate în declarația de transbordare 
cu privire la cantitățile în kilograme de 
pește transbordate aflate la bord este de 
10 % pentru toate speciile. În cazul în 
care, pentru una sau pentru mai multe 
specii, captura totală respectivă este mai 
mică de 50 de kilograme, marja de 
toleranță permisă este de 20 %.”

Or. fr

Justificare

Nimic nu justifică modificarea dispozițiilor actuale.

Amendamentul 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 24 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

5a. Articolul 24 alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Comandantul unei nave de pescuit 
comunitare cu o lungime totală de cel puțin 
12 metri sau reprezentantul acestuia 
înregistrează prin mijloace electronice 
informațiile prevăzute la articolul 23 și le 
transmite prin mijloace electronice 
autorității competente din statul membru de 
pavilion în maximum 24 ore de la 

„(1) Comandantul unei nave de pescuit 
comunitare cu o lungime totală de cel puțin 
12 metri sau reprezentantul acestuia 
înregistrează prin mijloace electronice 
informațiile prevăzute la articolul 23 și le 
transmite prin mijloace electronice 
autorității competente din statul membru de 
pavilion în maximum 24 ore de la 
încheierea operațiunii de debarcare, atunci 



AM\1037605RO.doc 109/146 PE541.294v01-00

RO

încheierea operațiunii de debarcare. când greutatea debarcată este mai mică 
de 100 de tone. Când greutatea debarcată 
depășește 100 de tone, termenul acordat 
pentru completarea declarației de 
debarcare este de 72 de ore.”

Or. en

Justificare

În cazul unei debarcări a unei nave care a efectuat o ieșire lungă, este necesar să se calculeze 
cifrele pentru declarația de debarcare pentru a verifica datele, luând în considerare diferitele 
prezentări, specii, zone, factori de conversie etc., iar acest proces nu este la fel de  rapid ca  
cel pentru o debarcare mai mică și mai simplă.

Amendamentul 196
Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
„Articolul 25 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După articolul 25 se inserează 
următorul articol 25 a:

eliminat

„Articolul 25 a

Monitorizarea electronică la distanță

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile 
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.
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(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate 
cu:

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 
competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit; și

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță 
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(4) Statele membre se asigură că au 
capacitatea tehnică de a analiza și de a 
utiliza cu eficacitate informațiile furnizate 
de sistemul de monitorizare electronică la 
distanță.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce privește:

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(b) responsabilitățile comandanților în 
ceea ce privește sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(c) măsurile care trebuie luate în caz de 
defecțiuni tehnice sau de nefuncționare a 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță;

(d) obligațiile de raportare ale statelor 
membre în ceea ce privește utilizarea 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță.

(6) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
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detaliate cu privire la:

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță;

(b) specificațiile sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță;

(c) măsurile de control pe care trebuie să 
le adopte statul membru de pavilion;

(d) accesul Comisiei la datele provenite de 
la sistemele de monitorizare electronică la 
distanță.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că regionalizarea este un element central al reformei PCP, monitorizarea 
electronică a navelor ar trebui determinată de fiecare stat membru în parte.

Amendamentul 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. După articolul 25 se inserează 
următorul articol 25a:

„Articolul 25a

Monitorizarea electronică la distanță

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 

eliminat
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de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile 
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate 
cu:

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 
competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit;și

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță 
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(4) Statele membre se asigură că au 
capacitatea tehnică de a analiza și de a 
utiliza cu eficacitate informațiile furnizate 
de sistemul de monitorizare electronică la 
distanță.

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce privește:

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(b) responsabilitățile comandanților în 
ceea ce privește sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(c) măsurile care trebuie luate în caz de 
defecțiuni tehnice sau de nefuncționare a 
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sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță;

(d) obligațiile de raportare ale statelor 
membre în ceea ce privește utilizarea 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță.

(6) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
detaliate cu privire la:

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță;

(b) specificațiile sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță;

(c) măsurile de control pe care trebuie să 
le adopte statul membru de pavilion;

(d) accesul Comisiei la datele provenite de 
la sistemele de monitorizare electronică la 
distanță.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2).”

Or. de

Amendamentul 198
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul

(1) Dacă legislația Uniunii sau o decizie a 
unui stat membru prevede faptul că navele 
de pescuit fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum s-a stabilit la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
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(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele care 
formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

1380/2013, navele de pescuit au instalate 
dispozitivele care formează un sistem de 
monitorizare electronică la distanță. Acest 
sistem asigură înregistrarea, în orice 
moment, a datelor privind activitățile de 
pescuit și activitățile legate de acestea, 
inclusiv prelucrarea capturilor, de aparate 
de filmat sau alte aparate electronice care 
pot înregistra toate modificările legate de 
fixarea și tractarea uneltelor de pescuit.

(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate 
cu:

(2) Funcționarea sistemelor de
monitorizare electronică la distanță 
instalate la bordul navelor de pescuit
astfel cum se menționează la alineatul (1)
este în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 
competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit; și

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(3) Statele membre se asigură că au 
capacitatea tehnică de a analiza și de a 
utiliza cu eficacitate informațiile furnizate 
de sistemul de monitorizare electronică la 
distanță.

(4) Statele membre se asigură că au 
capacitatea tehnică de a analiza și de a 
utiliza cu eficacitate informațiile furnizate 
de sistemul de monitorizare electronică la 
distanță.

(4) Datele înregistrate sunt tratate în
conformitate cu normele și principiile 
aplicabile privind protecția datelor.

(5) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
119 a în ceea ce privește:

(5) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
detaliate cu privire la cerințe și 
specificațiile sistemelor de monitorizare 
electronică la distanță astfel cum sunt 
definite la alineatele (1) și (2). În acest 
demers, Comisia respectă principiul 
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proporționalității și al eficienței.

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(b) responsabilitățile comandanților în 
ceea ce privește sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(c) măsurile care trebuie luate în caz de 
defecțiuni tehnice sau de nefuncționare a 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță;

(d) obligațiile de raportare ale statelor 
membre în ceea ce privește utilizarea 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță.

(6) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
detaliate cu privire la:

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță;

(b) specificațiile sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță;

(c) măsurile de control pe care trebuie să 
le adopte statul membru de pavilion;

(d) accesul Comisiei la datele provenite de 
la sistemele de monitorizare electronică la 
distanță.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2).”

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Decizia de punere în aplicare și detaliile privind acest control ar trebui să rămână la 
latitudinea statelor membre. Acest amendament oferă un cadru pentru utilizarea controlului 
electronic la distanță dacă unii pescari dintr-o regiune specifică acceptă o formă de gestiune 
care utilizează acest sistem. Acest lucru garantează condiții de concurență echitabilă între 
statele membre.
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Amendamentul 199
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea electronică la distanță Monitorizarea, controlul și înregistrarea 
activităților de pescuit

Or. it

Amendamentul 200
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – titlu și alineatele 1 – 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea electronică la distanță Monitorizarea, controlul și înregistrarea 
datelor referitoare la activitățile de pescuit

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile 
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

(1) Pentru a respecta calendarul de 
aplicare a obligației de debarcare
prevăzute la articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt 
obligate să dispună de capacitatea tehnică 
și umană necesară pentru a garanta
înregistrarea datelor privind activitățile de 
pescuit și activitățile aferente, inclusiv a 
prelucrării capturilor.

(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate 

(2) În conformitate cu legislația Uniunii 
și cu decizia specifică adoptată de un stat 
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cu: membru, înregistrarea prevăzută la 
alineatul (1) este efectuată pe baza 
documentației transparente a capturilor și 
în jurnalul de bord, precum și:

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 
competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit; și

(a) printr-un sistem de observare la bord;

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(b) printr-un sistem de inspecție pe mare 
cu avionul sau nave de patrulare; sau

(c) printr-un sistem de monitorizare 
electronică la distanță; sau

(d) prin alte sisteme de monitorizare 
echivalente.

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce privește definirea 
cerințelor și a criteriilor comune privind 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță prevăzute la alineatul (2) litera (c) 
pentru a asigura și a impune respectarea 
în orice moment a condițiilor echitabile în 
toată Uniunea Europeană și pentru a 
oferi garanții juridice în acest domeniu.

Or. nl

Amendamentul 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – titlu și alineatele 1 – 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Monitorizarea electronică la distanță Monitorizarea, controlarea și înregistrarea 
datelor legate de activitățile de pescuit

(1) Navele de pescuit care, în conformitate (1) Pentru a respecta calendarul de 
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cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

aplicare a obligației de debarcare
prevăzute la articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt 
obligate să dispună de capacitatea tehnică 
și umană necesară pentru a garanta
înregistrarea permanentă a datelor privind 
activitățile de pescuit și activitățile conexe, 
inclusiv a prelucrării capturilor.

(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate
cu:

(2) În temeiul legislației Uniunii sau al 
unei decizii specifice adoptate de un stat 
membru, înregistrarea menționată la 
alineatul (1) se face cu ajutorul unei 
documentații transparente referitoare la 
capturi și al jurnalului de bord, precum și 
cu ajutorul:

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 
competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit;și

(a) unui sistem de observare la bord, sau

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(b) unui sistem de inspectare pe mare, 
asigurat de avioane sau nave de patrulă, 
sau

(c) unui sistem de supraveghere 
electronică la distanță, sau

(d) oricărui sistem de supraveghere 
echivalent.

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții 
false și nu poate fi modificată manual.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce privește definirea 
cerințelor și a criteriilor comune pentru 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță menționate la alineatul (2) litera 
(c).

Or. de
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Amendamentul 202
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a 
unui stat membru, fac obiectul utilizării 
monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile 
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

(1) Pentru a respecta calendarul de 
aplicare a obligației de debarcare
prevăzute la articolul 15 din Regulamentul
(UE) nr. 1380/2013, statele membre sunt 
obligate să dispună de capacitatea tehnică 
și umană necesară pentru a garanta
înregistrarea datelor privind activitățile de 
pescuit și activitățile aferente, inclusiv a 
prelucrării capturilor.

Or. it

Justificare

Nu este posibilă impunerea unui sistem unic de supraveghere; aceasta trebuie să rămână o 
competență a statelor membre.

Amendamentul 203
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a unui 
stat membru, fac obiectul utilizării 

(1) Navele de pescuit care, în conformitate 
cu legislația Uniunii sau cu o decizie a unui 
stat membru, pot utiliza monitorizarea 
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monitorizării electronice la distanță în 
scopul monitorizării respectării obligației 
de debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul
(UE) [xxxx], au instalate dispozitivele 
care formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță. Sistemul respectiv 
asigură înregistrarea prin intermediul 
camerelor, în orice moment, a datelor 
privind activitățile de pescuit și activitățile 
aferente, inclusiv a prelucrării capturilor.

electronică la distanță în scopul 
monitorizării respectării obligației de 
debarcare, astfel cum a fost aceasta 
stabilită la articolul 15 din Regulamentul
(UE) [xxxx], pot instala dispozitivele care 
formează un sistem de monitorizare 
electronică la distanță, cu respectarea 
dreptului muncii, al dreptului la imagine 
și al dreptului la protecția vieții private a 
navigatorilor. Statele membre pot, de 
asemenea, să utilizeze mijloace umane în
vederea realizării acestor controale.

Or. fr

Amendamentul 204
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit menționate la 
alineatul (1) sunt, de asemenea, echipate 
cu:

(2) În conformitate cu legislația Uniunii 
și cu decizia adoptată de un stat membru, 
înregistrarea prevăzută la alineatul (1)
este efectuată în jurnalul de bord și:

Or. it

Amendamentul 205
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispozitive amovibile de stocare a 
datelor aprobate de autoritățile 

(a) printr-un sistem de observare la bord;
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competente, pe care sunt salvate în orice 
moment imaginile cu activitățile de 
pescuit; e

Or. it

Amendamentul 206
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) senzori atașați sistemelor ce 
acționează uneltele de pescuit și troliul 
sau tamburul plasei, care înregistrează 
toate mișcările aferente fixării și tractării 
uneltelor de pescuit.

(b) printr-un sistem de inspecție pe mare;

Or. it

Amendamentul 207
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 2 – literele ba și bb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) printr-un sistem de monitorizare 
electronică la distanță; sau

(bb) prin alte sisteme de monitorizare 
echivalente.

Or. it
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Amendamentul 208
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Funcționarea sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță 
instalate la bordul navelor de pescuit este 
în întregime automată, nu permite 
introducerea sau producerea de poziții false 
și nu poate fi modificată manual.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce priveşte definirea 
criteriilor comune de monitorizare 
electronică prevăzute la alineatul (2) 
litera (ba).

Or. it

Amendamentul 209
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că au 
capacitatea tehnică de a analiza și de a 
utiliza cu eficacitate informațiile furnizate 
de sistemul de monitorizare electronică la 
distanță.

eliminat

Or. it

Amendamentul 210
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a asigura respectul vieții 
private a pescarilor, prelucrarea 
informațiilor provenite din sistemul de 
monitorizare electronică la distanță este 
în conformitate cu dreptul Uniunii și al 
statelor membre în materie de protecție a 
datelor.

Or. en

Amendamentul 211
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
119a în ceea ce privește:

eliminat

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(b) responsabilitățile comandanților în 
ceea ce privește sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(c) măsurile care trebuie luate în caz de 
defecțiuni tehnice sau de nefuncționare a 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță;

(d) obligațiile de raportare ale statelor 
membre în ceea ce privește utilizarea 
sistemelor electronice de monitorizare la 
distanță.

Or. it
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Amendamentul 212
Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 5 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță și durata de timp 
obligatorie pentru păstrarea datelor;

Or. en

Justificare

Este necesar să se precizeze durata de timp obligatorie pentru păstrarea datelor.

Amendamentul 213
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 5 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță;

(a) datele care trebuie înregistrate și 
prelucrate de sistemele de monitorizare 
electronică la distanță în măsura în care 
acestea respectă dreptul muncii, dreptul la 
imagine și dreptul la protecția vieții 
private a navigatorilor și nu sunt echipate 
cu camere;

Or. fr

Amendamentul 214
Renata Briano
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
detaliate cu privire la:

eliminat

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță;

(b) specificațiile sistemelor de 
monitorizare electronică la distanță;

(c) măsurile de control pe care trebuie să 
le adopte statul membru de pavilion;

(d) accesul Comisiei la datele provenite de 
la sistemele de monitorizare electronică la 
distanță.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 215
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 6 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță;

(a) cerințele care trebuie îndeplinite de 
sistemele de monitorizare electronică la 
distanță în măsura în care acestea 
respectă dreptul muncii, dreptul la 
imagine și dreptul la protecția vieții 
private a navigatorilor și nu sunt echipate 



PE541.294v01-00 126/146 AM\1037605RO.doc

RO

cu camere;

Or. fr

Amendamentul 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 33, se introduce 
următorul alineat:

„(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
proprietarii navelor de pescuit din Uniune 
care au capturat specii pelagice sau 
industriale și care păstrează aceste capturi 
la bord în stare proaspătă și nesortate pot 
indica în jurnalul de pescuit toate 
cantitățile din fiecare specie capturate și 
păstrate la bord care depășesc 
echivalentul a 10% greutate în viu din 
cantitatea totală a capturilor păstrată la 
bord proaspătă și nesortată.”

Or. en

Justificare

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
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impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Amendamentul 217
Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru cantitățile din fiecare stoc sau 
grup de stocuri care fac obiectul 
dispozițiilor privind capturilor totale 
admisibile (TAC) sau al cotelor debarcate 
în cursul lunii precedente, inclusiv, ca 
informație separată, cele inferioare 
dimensiunii minime de referință pentru 
conservare; și

(a) pentru cantitățile din fiecare stoc sau 
grup de stocuri care fac obiectul 
dispozițiilor privind capturilor totale 
admisibile (TAC) sau al cotelor debarcate 
în cursul lunii precedente, inclusiv, ca 
informație separată, cele inferioare 
dimensiunii minime de referință pentru 
conservare, precum și cantitățile tuturor 
stocurilor aruncate înapoi în mare; și 

Or. en

Justificare

Deoarece unul dintre avantajele obligației privind debarcarea este o mai bună înțelegere a 
mărimii și alcătuirii capturii totale, inclusiv a capturilor aruncate înapoi în mare, este 
necesar ca aceste date să fie raportate.

Amendamentul 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 49 a eliminat
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Stocarea separată a capturilor inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare

(1) Toate capturile inferioare 
dimensiunilor minime de referință pentru 
conservare care sunt păstrate la bordul 
unei nave de pescuit din Uniune sunt 
plasate în cutii, compartimente sau 
recipiente, fiecare stoc fiind păstrat 
separat, astfel încât să poată fi identificate 
separat față de alte cutii, compartimente 
sau recipiente.

(2) Se interzice păstrarea la bordul unei 
nave de pescuit din Uniune a oricărei 
cantități de capturi inferioare dimensiunii 
minime de referință pentru conservare 
împreună cu orice alte produse pescărești.

(3) Alineatele (2) și (3) nu se aplică:

– în cazul în care captura conține în 
proporție de peste 80 % merluciu 
norvegian și pește lance destinate altor 
tipuri de consum decât cel uman sau una 
ori mai multe dintre următoarele specii:

– macrou;

– hering;

–stavrid negru;

– putasu;

– caproide;

– hamsie;

– argentină;

– sardină;

– șprot.

– navelor de pescuit cu o lungime totală 
mai mică de 12 metri, în cazul în care 
capturile inferioare dimensiunilor minime 
de referință pentru conservare au fost 
sortate, cântărite și înregistrate în 
jurnalul de bord.

(4) Pentru cazurile menționate la 
alineatul (3), statele membre 
monitorizează componența capturii prin 
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eșantionare.”

Or. en

Amendamentul 219
Linnéa Engström

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, fiecare stoc 
fiind păstrat separat, astfel încât să poată 
fi identificate separat față de alte cutii, 
compartimente sau recipiente.

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, astfel încât 
să poată fi identificate separat față de alte 
cutii, compartimente sau recipiente.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se permită mai degrabă păstrarea împreună decât separat pe specii a cantităților 
mici de pește care trebuie să fie debarcate, atât timp cât nu sunt păstrate împreună cu 
capturile comerciale.

Amendamentul 220
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
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sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, fiecare stoc 
fiind păstrat separat, astfel încât să poată 
fi identificate separat față de alte cutii, 
compartimente sau recipiente.

sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, astfel încât 
să poată fi identificate separat față de alte 
cutii, compartimente sau recipiente.

Or. fr

Justificare

Durează foarte mult și este în același timp inutil să solicităm pescarilor să separe fiecare 
captură subdimensionată. Debarcarea capturilor subdimensionate nu ține de activitatea 
comercială a pescarilor, ci este o obligație prevăzută în reglementare în vederea conservării 
stocurilor. Așadar pare injustă adăugarea acestei sarcini de lucru în mod gratuit.

Amendamentul 221
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, fiecare stoc 
fiind păstrat separat, astfel încât să poată 
fi identificate separat față de alte cutii, 
compartimente sau recipiente.

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, astfel încât 
să poată fi identificate separat față de alte 
cutii, compartimente sau recipiente.

Or. it

Amendamentul 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – punctul 8
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, fiecare stoc 
fiind păstrat separat, astfel încât să poată 
fi identificate separat față de alte cutii, 
compartimente sau recipiente.

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, astfel încât 
să poată fi identificate separat față de alte 
cutii, compartimente sau recipiente.

Or. en

Justificare

Această obligație constituie o sarcină grea, în special pentru micile companii de pescuit care 
dispun de spații mai mici de depozitare a capturilor destinate consumului uman.

Amendamentul 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, fiecare stoc 
fiind păstrat separat, astfel încât să poată 
fi identificate separat față de alte cutii, 
compartimente sau recipiente.

(1) Toate capturile inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare care 
sunt păstrate la bordul unei nave de pescuit 
din Uniune sunt plasate în cutii, 
compartimente sau recipiente, astfel încât 
să poată fi identificate separat față de alte 
cutii, compartimente sau recipiente.

Or. de
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Amendamentul 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a– alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), navele care au pescuit 
specii pelagice nu mai au obligația să 
pună în aplicare stocarea separată a 
capturilor inferioare dimensiunilor 
minime de referință pentru conservare. 
Totuși, această excepție nu se aplică 
navelor care au permis utilizarea 
dispozitivelor de clasificare automată.

Or. en

Amendamentul 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se interzice păstrarea la bordul unei 
nave de pescuit din Uniune a oricărei 
cantități de capturi inferioare dimensiunii 
minime de referință pentru conservare 
împreună cu orice alte produse pescărești.

eliminat

Or. en

Amendamentul 226
Alain Cadec
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a– alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul 2 nu se aplică în limita de 
10 % din greutatea în viu a capturilor 
totale din fiecare din aceste specii păstrate 
la bord: sardine, hamsii, heringi, stavrizi 
și macrou.

Procentul exemplare subdimensionate de 
sardine, hamsii, heringi, stavrid negru și 
macrou se calculează la greutatea în viu a 
tuturor organismelor marine de la bord 
după sortare sau la debarcare. Aceste 
capturi sunt deduse din cote în cazul 
speciilor pentru care s-au prevăzut cote.

Procentul poate fi calculat pe baza unuia 
sau a mai multor eșantioane 
reprezentative. Limita de 10 % nu trebuie 
depășită în timpul transbordării, 
debarcării, transportului, depozitării, 
expunerii sau vânzării.

Or. fr

Justificare

Această flexibilitate de 10% aflată deja în vigoare permite profesioniștilor să trieze pe chei, 
nu la bord. Ea este importantă în măsura în care trierea exemplarelor subdimensionate este 
foarte complicată la bord pentru anumite specii pelagice. Această derogare se referă numai 
la triere și nu determină în niciun caz comercializarea puietului.

Amendamentul 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (2) și (3) nu se aplică: (3) Alineatul (1) nu se aplică:

– în cazul în care captura conține în 
proporție de peste 80 % merluciu 
norvegian și pește lance destinate altor 
tipuri de consum decât cel uman sau una 
ori mai multe dintre următoarele specii:

(a) în cazul în care capturile conțin în 
proporție de peste 80 % una sau mai multe 
specii pelagice sau industriale de mici 
dimensiuni, astfel cum sunt definite la 
articolul 15 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013:

– macrou;

– hering;

–stavrid negru;

– putasu;

– caproide;

– hamsie;

– argentină;

– sardină;

– șprot.

– navelor de pescuit cu o lungime totală 
mai mică de 12 metri, în cazul în care 
capturile inferioare dimensiunilor minime 
de referință pentru conservare au fost 
sortate, cântărite și înregistrate în jurnalul 
de bord.

(b) navelor de pescuit cu o lungime totală 
mai mică de 12 metri, în cazul în care 
capturile inferioare dimensiunilor minime 
de referință pentru conservare au fost 
sortate, estimate și înregistrate în
conformitate cu articolul 14.

Or. en

Justificare

Această derogare este necesară, pentru că stocarea separată va fi extrem de costisitoare 
pentru activitățile de pescuit pelagic și industrial, și pentru că, în practică, acestora le va fi 
imposibil să respecte această cerință. 

Amendamentul 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 49 c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„În cazurile în care sunt debarcate capturi 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare, autoritățile 
competente se asigură că acestea sunt 
stocate într-un mod prin care să poată fi 
deosebite de produsele pescărești destinate 
consumului uman.”

În cazurile în care sunt debarcate capturi 
inferioare dimensiunilor minime de 
referință pentru conservare, autoritățile 
competente fac eforturi pentru a se
asigura că acestea sunt stocate într-un mod 
prin care să poată fi deosebite de produsele 
pescărești destinate consumului uman.

Or. en

Justificare

Această obligație este vagă și ambiguă, putând să se refere la etichetarea produselor sau la 
stocarea produselor în recipiente diferite. De asemenea, nu este clar cine ar trebui să suporte 
cheltuielile aferente.

Amendamentul 229
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. La articolul 59, se introduce 
următorul alineat:

„(3a) Prin derogare de la articolul 15 
alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr.
1380/2013, capturile de specii a căror 
mărime nu depășește mărimea minimă de 
referință de conservare pot, până la o 
cantitate de 30 kg capturate de navele cu 
o lungime mai mică de 12 metri, să fie 
vândute organizațiilor locale de 
cumpărători sau producători în scopul 
consumului uman direct.”

Or. de
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Justificare

Prin intermediul unei derogări de la interdicția de vânzare de specii a căror mărime nu 
depășește mărimea minimă de referință de conservare pentru cantități mici (de exemplu, 30 
kg), s-ar putea evita sistemele de colectare complicate pentru pescuitul de coastă la scară 
mică (când lungimea navei este mai mică de 12 metri).

Amendamentul 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 60 – alineatul 5

Textul în vigoare Amendamentul

10a. La articolul 60, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

(5) Cifra care rezultă din cântărire este 
utilizată pentru completarea declarațiilor de 
debarcare, a documentului de transport, a 
notelor de vânzare și a declarațiilor de 
primire.

„(5) Cifra care rezultă din cântărire este 
utilizată pentru completarea declarațiilor de 
debarcare, a documentului de transport, a 
notelor de vânzare și a declarațiilor de 
primire. În cazul transportului sau 
stocării pentru o durată de mai mult de o 
zi, cifra care apare în notele de vânzare ar 
putea fi rezultatul cântăririi în momentul 
primei vânzări, cu o marjă de toleranță de 
10% pe zi comparativ cu cântărirea la
debarcare, și cu un nivel maxim de 20%.”

Or. en

Justificare

Experiența aplicării Regulamentului de stabilire a unui sistem de control din acești ani a 
arătat că nu este logic să se fixeze greutatea peștelui în momentul debarcării pentru restul 
lanțului, în cazul unei durate de transport sau de stocare destul de lungi, în special din cauza 
planurilor de eșantionare la debarcare. Cu toate acestea, greutatea la debarcare ar continua 
să fie utilizată ca referință pentru cifrele legate de cotele de consum.
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Amendamentul 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 68 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

12a. La articolul 68, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Produsele pescărești debarcate în 
Comunitate, fie neprelucrate, fie după ce 
au fost prelucrate la bord și pentru care nu 
s-a prezentat o notă de vânzare sau o 
declarație de primire în conformitate cu 
articolele 62, 63, 66 și 67 și care sunt 
transportate într-un loc diferit de locul de 
debarcare, sunt însoțite până în momentul 
primei vânzări de un document întocmit de
transportator. Transportatorul depune în 
termen de 48 de ore de la încărcare un 
document de transport la autoritățile 
competente din statul membru pe al cărui 
teritoriu a avut loc debarcarea sau la alte 
organisme autorizate de acesta.

„(1) Produsele pescărești debarcate în 
Comunitate, fie neprelucrate, fie după ce 
au fost prelucrate la bord și pentru care nu 
s-a prezentat o notă de vânzare sau o 
declarație de primire în conformitate cu 
articolele 62, 63, 66 și 67 și care sunt 
transportate într-un loc diferit de locul de 
debarcare, sunt însoțite până în momentul 
primei vânzări de un document întocmit de
proprietarul navei de pescuit (proprietarul 
capturii de pește) sau de comandant . 
Proprietarul navei de pescuit depune în 
termen de 48 de ore de la încărcare un 
document de transport la autoritățile 
competente din statul membru pe al cărui 
teritoriu a avut loc debarcarea sau la alte 
organisme autorizate de acesta.

Or. en

Justificare

Experiența aplicării Regulamentului de stabilire a unui sistem de control din acești ani a 
arătat că transportatorul este o persoană sau o întreprindere care, în general, nu are 
cunoștință de respectivul regulament și care transportă alte mărfuri în diferite deplasări. 
Proprietarul capturilor înainte de vânzare este proprietarul navei de pescuit, prin urmare 
acesta ar trebui să fie responsabil pentru toate obligațiile legate de gestionarea și 
comunicarea documentului de transport.

Amendamentul 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 68 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(12b) La articolul 68, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

(3) În cazul în care produsele sunt 
transportate către un stat membru diferit de 
statul membru de debarcare,
transportatorul transmite, în termen de 48 
de ore de la încărcarea produselor 
pescărești, un exemplar al documentului de 
transport către autoritățile competente ale 
statului membru pe al cărui teritoriu se 
declară prima comercializare. Statul 
membru în care are loc prima 
comercializare poate solicita informații 
suplimentare în această privință de la statul 
membru de debarcare.

„(3) În cazul în care produsele sunt 
transportate către un stat membru diferit de 
statul membru de debarcare, proprietarul 
navei de pescuit transmite, în termen de 48 
de ore de la încărcarea produselor 
pescărești, un exemplar al documentului de 
transport către autoritățile competente ale 
statului membru pe al cărui teritoriu se 
declară prima comercializare. Statul 
membru în care are loc prima 
comercializare poate solicita informații 
suplimentare în această privință de la statul 
membru de debarcare.”

Or. en

Justificare

Experiența aplicării Regulamentului de stabilire a unui sistem de control din acești ani a 
arătat că transportatorul este o persoană sau o întreprindere care, în general, nu are 
cunoștință de respectivul regulament și care transportă alte mărfuri în diferite deplasări. 
Proprietarul capturilor înainte de vânzare este proprietarul navei de pescuit, prin urmare 
acesta ar trebui să fie responsabil pentru toate obligațiile legate de gestionarea și 
comunicarea documentului de transport.

Amendamentul 233
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nerespectarea obligației de a aduce și a 
păstra la bordul navei de pescuit, precum și 
de a debarca orice capturi din specii care 
fac obiectul unei cote sau al obligației de 
debarcare menționate la articolul 15 din 
Regulamentul (UE) [xxxx], cu excepția 
cazului în care aducerea și păstrarea la bord 
și debarcarea acestor capturi ar intra în 
contradicție cu obligațiile prevăzute de 
normele politicii comune în domeniul 
pescuitului pentru activități de pescuit sau 
zone de pescuit în care se aplică aceste 
norme.

(c) de la ...*, nerespectarea obligației de a 
aduce și a păstra la bordul navei de pescuit, 
precum și de a debarca orice capturi din 
specii care fac obiectul unei cote sau al 
obligației de debarcare menționate la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) [xxxx], 
cu excepția cazului în care aducerea și 
păstrarea la bord și debarcarea acestor 
capturi ar intra în contradicție cu obligațiile 
prevăzute de normele politicii comune în 
domeniul pescuitului pentru activități de 
pescuit sau zone de pescuit în care se 
aplică aceste norme. Înainte de această 
dată, acțiunile descrise mai sus constituie 
o infracțiune ușoară.

_________________

*JO : a se introduce data: doi ani de la 
data publicării Regulamentului (UE) nr. 
[xxxx] în JO.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se acorde timp sectorului pentru a se adapta și ar trebui să se accepte faptul că 
profesioniștii pot comite erori involuntare în timpul acestei perioade de doi ani.

Amendamentul 234
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 17 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 105 – alineatul 2 – tabel – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gradul de 
depășire a cotei 
raportat la 
debarcările 
permise

Factorul de 
multiplicare

Gradul de 
depășire a cotei 
raportat la 
debarcările 
permise

Factorul de 
multiplicare
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Până la 10 % Depășire * 1,0 Până la 10 % Depășire * 1,1

Or. de

Justificare

Obiectivul global al reformei PCP este de a pune capăt pescuitului excesiv. Depășirea cotelor 
până la 10% ar trebui, de asemenea, să fie sancționată. Deoarece sancțiunile țin de 
competența statelor membre, acest lucru ar duce la condiții identice pentru sectorul 
pescuitului din Uniunea Europeană. 

Amendamentul 235
Renata Briano

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 119 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 25a alineatul (5) se conferă pentru
o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 25a alineatul (5) se conferă pe o 
perioadă de trei ani.

Or. it

Amendamentul 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 119 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 25a alineatul (5) se conferă pentru
o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 25a alineatul (5) se conferă pe o 
perioadă de trei ani.

Or. de
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Amendamentul 237
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 
1005/2008

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 se 
modifică după cum urmează:

La articolul 42, se introduce următorul 
alineat:

„(1a) Comisia este împuternicită să 
adopte un act delegat pentru a sancționa 
un stat membru prin înghețarea și/sau 
reducerea fondurilor din Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM) dacă un stat membru 
nu aplică un sistem de puncte pentru 
încălcări grave.”

Or. en

Amendamentul 238
Brian Crowley

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
punctele 15 și 16 de la articolul 7 intră în 
vigoare la doi ani după intrarea în vigoare 
a obligației de debarcare pentru fiecare 
activitate de pescuit, respectând 
calendarul de intrare în vigoare treptată a 
obligației de debarcare prevăzute la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 



PE541.294v01-00 142/146 AM\1037605RO.doc

RO

1380/2013, și anume:

- la 1 ianuarie 2017 pentru activitățile de 
pescuit vizate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

- la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

- la 1 ianuarie 2021  pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

Or. en

Justificare

Obligația de debarcare constituie o schimbare fundamentală pentru activitățile de pescuit. 
Pentru a garanta punerea sa în aplicare corectă, ar trebui să se permită profesioniștilor un 
grad suficient de flexibilitate pentru a o pune în aplicare treptat.șășțășțășțăâșțăățâțăâșț

Amendamentul 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la primul paragraf, 
punctele 15 și 16 de la articolul 7 din 
prezentul regulament intră în vigoare la 
doi ani după intrarea în vigoare a 
obligației de debarcare pentru fiecare 
activitate de pescuit, respectând 
calendarul de intrare în vigoare treptată a 
obligației de debarcare prevăzute la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, și anume: 

- la 1 ianuarie 2017 pentru activitățile de 
pescuit vizate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
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1380/2013;

- la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

- la 1 ianuarie 2021 pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

Or. de

Amendamentul 240
Liadh Ní Riada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la primul paragraf, 
punctele 15 și 16 de la articolul 7 intră în 
vigoare la doi ani după intrarea în vigoare 
a obligației de debarcare pentru fiecare 
activitate de pescuit, respectând 
calendarul de intrare în vigoare treptată a 
obligației de debarcare prevăzute la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013, și anume:

- la 1 ianuarie 2017 pentru activitățile de 
pescuit vizate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013;

- la 1 ianuarie 2019 pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

- la 1 ianuarie 2021  pentru activitățile de 
pescuit și speciile vizate la articolul 15 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013.

Or. en
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Amendamentul 241
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Anexa XII – rândul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XII ANEXA XII

[...] [...]

Scoică de Manila 35 mm eliminat

Or. fr

Justificare

CSTEP recunoaște relevanța stabilirii diferitelor dimensiuni minime pentru fiecare banc de 
cochiliacee, dacă există între aceste bancuri diferențe de creștere și de dimensiune în 
ajungerea la maturitate, așa cum se întâmplă în cazul acestei specii. CCR Sud a subliniat 
caracterul urgent al solicitării: în șase ani, numărul întreprinderilor de pescuit de Scoică de 
Manila în golful Arcachon s-a redus cu 45% și rentabilitatea economică a întreprinderilor 
rămase este în pericol pe termen scurt. Prin urmare această măsură ar trebui stabilită la 
nivel regional.

Amendamentul 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (CE) nr. 850/98
Anexa XII – rândurile 5, 16, 17 și 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XII ANEXA XII

Specie Dimensiunea minimă de 
referință pentru 

conservare

Specia Dimensiunea minimă de 
referință pentru 

conservare

Regiunile 
1-5, cu 

excepția 
Skagerra

Skagerra
k/Kattega

t

Regiunile 
1-5, cu 

excepția 
Skagerra

Skagerak
/Kattegat
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k/Kattega
t

k/Kattega
t

[...] [...]

Merluciu Merluciu

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Stavrid 15 cm 15 cm Stavrid 12 cm 12 cm

Hamsie 12 cm or 
90 
indivizi 
pe 
kilogram

- Hamsie 9 cm în 
Golful 
Cadiz și 
în 
Insulele 
Canare.

-

[...] [...]

Pagel 
argintiu

25 cm 25 cm

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure coerența între dimensiunile minime de referință pentru conservare 
și respectiv pentru scopuri comerciale. Amendamentul ține seama de cunoștințele științifice 
privind dimensiunile de conservare. Pentru pagelul argintiu, obiectivul este de a aplica în 
Atlantic aceeași mărime ca și în Marea Mediterană.

Amendamentul 243
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Anexa I
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Anexa XII – rândurile 5 și 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XII ANEXA XII

Specie Dimensiunea minimă de Specie Dimensiunea minimă de 
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referință pentru 
conservare

referință pentru 
conservare

Regiunile 
1-5, cu 

excepția 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiunile 
1-5, cu 

excepția 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Merluciu 27 cm 30 cm Merluciu 20 cm 20 cm

[...] [...]

Hamsie 12 cm
sau 90 de 
indivizi 
pe 
kilogram

- Hamsie 9 cm sau 
90 de 
indivizi 
pe 
kilogram

-

Or. es


