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Amendamentul 20
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La sesiunile sale anuale din 2011 și 
2012, CGPM a adoptat măsuri pentru 
exploatarea durabilă a coralului roșu în 
zona sa de competență, măsuri care trebuie 
implementate în legislația Uniunii. Una 
dintre aceste măsuri se referă la utilizarea 
vehiculelor subacvatice telecomandate 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
- ROV). CGPM a decis că ROV din zonele 
aflate sub jurisdicție națională, destinate 
exclusiv observării și prospectării coralului 
roșu pe baza Recomandării 
CGPM/35/2011/2, nu vor mai fi permise 
după 2014. În conformitate cu o altă 
măsură prevăzută în Recomandarea 
CGPM/36/2012/1, capturile de coral roșu 
trebuie debarcate numai într-un număr 
limitat de porturi dotate cu instalații 
portuare adecvate, iar listele porturilor 
desemnate ar trebui să fie comunicate 
Secretariatului CGPM. Orice modificare 
care afectează listele porturilor desemnate 
de către statele membre trebuie comunicată 
Comisiei Europene, pentru a fi transmisă 
ulterior Secretariatului CGPM. 

(4) La sesiunile sale anuale din 2011 și 
2012, CGPM a adoptat măsuri pentru 
exploatarea durabilă a coralului roșu în 
zona sa de competență, măsuri care trebuie 
implementate în legislația Uniunii. Una 
dintre aceste măsuri se referă la utilizarea 
vehiculelor subacvatice telecomandate 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
- ROV). CGPM a decis că ROV din zonele 
aflate sub jurisdicție națională, destinate 
exclusiv observării și prospectării coralului 
roșu pe baza Recomandării 
CGPM/35/2011/2, nu vor mai fi permise 
după 2014. În lipsa unor avize științifice 
care să indice contrariul, utilizarea ROV 
este autorizată până la sfârșitul 
anului 2015 pentru campanii științifice 
experimentale. În conformitate cu o altă 
măsură prevăzută în Recomandarea 
CGPM/36/2012/1, capturile de coral roșu 
trebuie debarcate numai într-un număr 
limitat de porturi dotate cu instalații 
portuare adecvate, iar listele porturilor 
desemnate ar trebui să fie comunicate 
Secretariatului CGPM. Orice modificare 
care afectează listele porturilor desemnate 
de către statele membre trebuie comunicată 
Comisiei Europene, pentru a fi transmisă 
ulterior Secretariatului CGPM. 

Or. es

Amendamentul 21
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La sesiunile sale anuale din 2011 și 
2012, CGPM a adoptat măsuri pentru 
exploatarea durabilă a coralului roșu în 
zona sa de competență, măsuri care trebuie 
implementate în legislația Uniunii. Una 
dintre aceste măsuri se referă la utilizarea 
vehiculelor subacvatice telecomandate 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
- ROV). CGPM a decis că ROV din zonele 
aflate sub jurisdicție națională, destinate 
exclusiv observării și prospectării coralului 
roșu pe baza Recomandării 
CGPM/35/2011/2, nu vor mai fi permise 
după 2014. În conformitate cu o altă 
măsură prevăzută în Recomandarea 
CGPM/36/2012/1, capturile de coral roșu 
trebuie debarcate numai într-un număr 
limitat de porturi dotate cu instalații 
portuare adecvate, iar listele porturilor 
desemnate ar trebui să fie comunicate 
Secretariatului CGPM. Orice modificare 
care afectează listele porturilor desemnate 
de către statele membre trebuie comunicată 
Comisiei Europene, pentru a fi transmisă 
ulterior Secretariatului CGPM.

(4) La sesiunile sale anuale din 2011 și 
2012, CGPM a adoptat măsuri pentru 
exploatarea durabilă a coralului roșu în 
zona sa de competență, măsuri care trebuie 
implementate în legislația Uniunii. Una 
dintre aceste măsuri se referă la utilizarea 
vehiculelor subacvatice telecomandate 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
- ROV). CGPM a decis că ROV din zonele 
aflate sub jurisdicție națională, destinate 
exclusiv observării și prospectării coralului 
roșu pe baza Recomandării 
CGPM/35/2011/2, nu vor mai fi permise 
după 2014, cu excepția cazurilor pentru 
care această recomandare prevede în mod 
explicit excepții și derogări. În 
conformitate cu o altă măsură prevăzută în 
Recomandarea CGPM/36/2012/1, capturile 
de coral roșu trebuie debarcate numai într-
un număr limitat de porturi dotate cu 
instalații portuare adecvate, iar listele 
porturilor desemnate ar trebui să fie 
comunicate Secretariatului CGPM. Orice 
modificare care afectează listele porturilor 
desemnate de către statele membre trebuie 
comunicată Comisiei Europene, pentru a fi 
transmisă ulterior Secretariatului CGPM.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament urmărește luarea pe deplin în considerare a recomandării CGPM. 
Pentru acest motiv se adaugă trimiterea expresă la dispozițiile specifice prevăzute de aceasta.

Amendamentul 22
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul Acordului CGPM, ar trebui să-i
fie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat în ceea ce privește autorizațiile 
de derogare de la interdicția de a recolta 
coral roșu la adâncimi mai mici de 50 m și 
de a se abate de la diametrul bazal minim 
al coloniilor de coral roșu. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul Acordului CGPM, trebuie să îi fie 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene în ceea ce privește autorizațiile 
de derogare de la interdicția de a recolta 
coral roșu la adâncimi mai mici de 50 m și 
de a se abate de la diametrul bazal minim 
al coloniilor de coral roșu. În acest 
context, Comisia ține seama de eforturile 
depuse de statele membre care au 
transpus recomandarea CGPM prin 
elaborarea de planuri naționale de 
gestionare adecvate. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

( )

Or. es

Justificare

Acest amendament are drept scop evitarea oricărei contradicții între planurile de gestionare 
ale statelor membre și prezenta propunere de regulament.

Amendamentul 23
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
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temeiul Acordului CGPM, ar trebui să-i fie 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește autorizațiile de 
derogare de la interdicția de a recolta coral 
roșu la adâncimi mai mici de 50 m și de a 
se abate de la diametrul bazal minim al 
coloniilor de coral roșu. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

temeiul Acordului CGPM, ar trebui să îi
fie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat în ceea ce privește autorizațiile de 
derogare de la interdicția de a recolta coral 
roșu la adâncimi mai mici de 50 m și de a 
se abate de la diametrul bazal minim al 
coloniilor de coral roșu, cu excepția 
cazului în care statul membru în cauză a 
transpus deja recomandarea CGPM prin 
intermediul unui cadru echivalent cu cel 
propus de actele respective. Este deosebit 
de important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. fr

Justificare

Raportorul propune să se țină seama de statele membre care au transpus deja recomandările 
CGPM prin intermediul planurilor de gestionare. Totuși, planurile de gestionare nu 
reprezintă unica modalitate de transpunere a legislației; acest lucru se poate realiza, de 
asemenea, prin intermediul unui cadru de autorizare, de exemplu.

Amendamentul 24
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul Acordului CGPM, ar trebui să-i fie 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește autorizațiile de 
derogare de la interdicția de a recolta coral 

(9) Pentru a garanta că Uniunea continuă să 
își îndeplinească obligațiile care îi revin în 
temeiul Acordului CGPM, ar trebui să îi
fie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat în ceea ce privește autorizațiile de 
derogare de la interdicția de a recolta coral 
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roșu la adâncimi mai mici de 50 m și de a 
se abate de la diametrul bazal minim al 
coloniilor de coral roșu. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

roșu la adâncimi mai mici de 50 m și de a 
se abate de la diametrul bazal minim al 
coloniilor de coral roșu. În orice caz, 
Comisia ia în considerare măsurile și 
planurile naționale de gestionare care, 
eventual, au fost adoptate în prealabil de
statele membre în vederea transpunerii 
recomandărilor CGPM. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia, atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, ar trebui să 
asigure o transmitere simultană, în timp util 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. es

Justificare

Acest amendament răspunde necesității de a ține seama de măsurile care au fost deja 
adoptate la nivel național în scopul de a se asigura complementaritatea măsurilor respective 
cu dispozițiile prevăzute de recomandările CGPM, iar nu excluderea reciprocă a acestora.

Amendamentul 25
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 15 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice utilizarea traulelor în limita 
a 3 mile marine de coastă, cu condiția să 
nu se depășească izobata de 50 de metri, 
sau în cadrul izobatei de 50 de metri în 
cazul în care adâncimea de 50 de metri 
este atinsă la o distanță mai mică de 
coastă.

(1) Se interzice utilizarea traulelor.

Or. nl
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Justificare

Interzicerea totală a utilizării traulelor reprezintă soluția optimă pentru evitarea 
consecințelor negative ale acestor unelte de pescuit asupra recifelor de corali. Prin această 
interdicție se evită, de asemenea, complicarea inutilă a legislației Uniunii, astfel încât 
aceasta rămâne clară și ușor de aplicat.

Amendamentul 26
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m.

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m. Prezenta 
dispoziție poate fi modificată în cazul în 
care evaluările științifice validate de 
Comitetul științific consultativ al CGPM 
conțin recomandări contrare.

Or. es

Amendamentul 27
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m.

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m, cu excepția 
cazurilor pentru care Recomandarea 
CGPM/35/2011/2 prevede în mod explicit 
excepții și derogări.

Or. es
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Justificare

Prezentul amendament urmărește luarea pe deplin în considerare a recomandării CGPM. 
Pentru acest motiv se adaugă trimiterea expresă la dispozițiile specifice prevăzute de aceasta.

Amendamentul 28
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m.

(1) Se interzice recoltarea, păstrarea la 
bord, transbordarea, debarcarea, 
depozitarea, comercializarea sau 
expunerea coralului roșu.

Or. nl

Amendamentul 29
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m.

(1) Recoltarea de coral roșu este interzisă 
la adâncimi mai mici de 50 m. În cazul în 
care evaluările științifice validate de 
Comitetul științific consultativ al CGPM 
conțin indicații contrare, Comisia adoptă
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 27, iar acestea trebuie să ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
respective.

Or. en
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Justificare

Recomandarea CGPM/35/2011/2 prevede posibilitatea de recoltare a coralului roșu la 
adâncimi mai mici de 50 m, în cazul în care evaluările științifice conțin indicații contrare.

Amendamentul 30
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări.

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări. 
În acest context, Comisia ține seama de 
eforturile depuse de statele membre care 
au transpus Recomandarea 
CGPM/35/2011/2 prin elaborarea de 
planuri naționale de gestionare adecvate.

Or. es

Amendamentul 31
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
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norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări.

norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări. 
Cu toate acestea, dispozițiile alineatului 
menționat nu se aplică statelor membre 
care au transpus deja Recomandarea 
CGPM/35/2011/2 prin instituirea unui 
cadru echivalent cu cel propus de actele 
în cauză.

Or. fr

Justificare

Raportorul propune să se țină seama de statele membre care au transpus deja recomandările 
CGPM prin intermediul planurilor de gestionare. Totuși, planurile de gestionare nu 
reprezintă unica modalitate de transpunere a legislației; acest lucru se poate realiza, de 
asemenea, prin intermediul unui cadru de autorizare, de exemplu.

Amendamentul 32
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări.

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
norme care să asigure evaluarea științifică 
a zonelor care fac obiectul unor derogări. 
În plus, în acest context, Comisia ține 
seama de măsurile și de planurile 
naționale de gestionare care, eventual, au 
fost adoptate în prealabil de statele 
membre în vederea transpunerii 
recomandărilor CGPM.

Or. es
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Justificare

Acest amendament răspunde necesității de a ține seama de măsurile care au fost deja 
adoptate la nivel național în scopul de a asigura complementaritatea măsurilor respective 
față de dispozițiile prevăzute de recomandările CGPM, iar nu excluderea reciprocă a 
acestora.

Amendamentul 33
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se acordă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 27 în vederea acordării de 
derogări de la dispozițiile alineatului (1). 
Aceste acte delegate trebuie să includă 
norme care să asigure evaluarea 
științifică a zonelor care fac obiectul unor 
derogări.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 34
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 
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(< 7 mm). (< 7 mm). În acest context, Comisia ține 
seama de eforturile depuse de statele 
membre care au transpus Recomandarea 
CGPM/36/2012/1 prin elaborarea de 
planuri naționale de gestionare adecvate.

Or. es

Amendamentul 35
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 
(< 7 mm).

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 
(< 7 mm). Cu toate acestea, dispozițiile 
alineatului menționat nu se aplică statelor 
membre care au transpus deja 
Recomandarea CGPM/36/2012/1 prin 
instituirea unui cadru echivalent cu cel 
propus de actele în cauză.

Or. fr

Justificare

Raportorul propune să se țină seama de statele membre care au transpus deja recomandările 
CGPM prin intermediul planurilor de gestionare. Totuși, planurile de gestionare nu 
reprezintă unica modalitate de transpunere a legislației; acest lucru se poate realiza, de 
asemenea, prin intermediul unui cadru de autorizare.

Amendamentul 36
Clara Eugenia Aguilera García
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 
(< 7 mm).

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, cu scopul de a autoriza, prin 
derogare de la alineatul (1), o limită de 
toleranță maximă de 10 % greutate în viu 
de colonii de coral roșu de dimensiuni mici 
(< 7 mm). În plus, în acest context, 
Comisia ține seama de măsurile care, 
eventual, au fost adoptate în prealabil de 
statele membre în vederea transpunerii 
recomandărilor CGPM.

Or. es

Justificare

Acest amendament răspunde necesității de a ține seama de măsurile care au fost deja 
adoptate la nivel național în scopul de a asigura complementaritatea măsurilor respective 
față de dispozițiile prevăzute de recomandările CGPM, iar nu excluderea reciprocă a 
acestora.

Amendamentul 37
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști.

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști care 
dețin autorizația corespunzătoare.

Or. es
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Amendamentul 38
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011

Articolul 16 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști.

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști, astfel 
cum sunt recunoscuți de statul membru.

Or. fr

Justificare

Această clarificare permite înlăturarea oricărei confuzii posibile cu privire la diferitele 
definiții existente în fiecare stat membru.

Amendamentul 39
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști.

(1) Pentru recoltarea de coral roșu, singura 
unealtă permisă este un ciocan utilizat 
manual de către pescari profesioniști, astfel 
cum sunt recunoscuți de statul membru.

Or. fr

Justificare

Se evită introducerea unei definiții noi și se face trimitere la formularea reținută în mod 
specific în Regulamentul FEPAM.
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Amendamentul 40
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, această interdicție 
se referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 
zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau 3 litera (b) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2.

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2015 și cu condiția ca 
avizele științifice să o considere necesară, 
această interdicție se referă inclusiv la 
utilizarea vehiculelor subacvatice 
telecomandate care este posibil să fi fost 
autorizate de statele membre în zonele 
aflate sub jurisdicție națională exclusiv 
pentru observarea și prospectarea coralului 
roșu pe baza dispozițiilor de la alineatul (3) 
litera (a) sau de la alineatul (3) litera (b) 
din Recomandarea CGPM/35/2011/2.

Or. es

Amendamentul 41
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, această interdicție 
se referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 

(2) Utilizarea vehiculelor subacvatice 
telecomandate pentru exploatarea coralului 
roșu este permisă până la 31 decembrie 
2015. Se interzice utilizarea acestor 
vehicule ulterior acestei date. Această 
interdicție se referă inclusiv la utilizarea 
vehiculelor subacvatice telecomandate care 



AM\1039814RO.doc 17/31 PE541.602v01-00

RO

zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau 3 litera (b) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2.

este posibil să fi fost autorizate de statele 
membre în zonele aflate sub jurisdicție 
națională exclusiv pentru observarea și 
prospectarea coralului roșu pe baza 
dispozițiilor de la alineatul (3) litera (a) sau 
de la alineatul (3) litera (b) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2.

Or. fr

Justificare

Se reia formularea din recomandarea CGPM, care autorizează utilizarea acestor unelte până 
în anul 2015, dispozițiile acesteia referindu-se la toată durata anului 2015.

Amendamentul 42
Gabriel Mato

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, această interdicție 
se referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 
zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau 3 litera (b) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2.

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2016, această interdicție 
se referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 
zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau de la alineatul 
(3) litera (b) din Recomandarea 
CGPM/35/2011/2. În ceea ce privește a 
doua teză a prezentului alineat, în cazul 
în care evaluările științifice validate de 
Comitetul științific consultativ al CGPM 
conțin indicații contrare, Comisia adoptă 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 27, iar acestea trebuie să ia în 
considerare aceste indicații.
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Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă formularea de la alineatul (3) litera (a) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2 care prevede că autorizarea ROV în scopuri de prospectare 
va fi permisă doar până în 2015, cu excepția cazului în care avizele științifice indică 
contrariul.

Amendamentul 43
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Începând cu 
data de 1 ianuarie 2015, această interdicție 
se referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 
zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau 3 litera (b) din 
Recomandarea CGPM/35/2011/2.

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu, cu excepția 
cazurilor pentru care Recomandarea 
CGPM/35/2011/2 prevede în mod explicit 
excepții sau derogări. Începând cu data de 
1 ianuarie 2015, această interdicție se 
referă inclusiv la utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate care este posibil 
să fi fost autorizate de statele membre în 
zonele aflate sub jurisdicție națională 
exclusiv pentru observarea și prospectarea 
coralului roșu pe baza dispozițiilor de la 
alineatul (3) litera (a) sau de la alineatul 
(3) litera (b) din Recomandarea 
CGPM/35/2011/2.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament vizează să țină pe deplin seama de recomandarea CGPM. Pentru 
acest motiv se adaugă trimiterea expresă la dispozițiile specifice prevăzute de aceasta.

Amendamentul 44
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Marco Affronte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 g – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comandanții navelor de pescuit 
eliberează imediat țestoasele marine 
capturate accidental în uneltele de pescuit, 
aruncându-le înapoi în mare vii și 
nevătămate.

(1) Comandanții navelor de pescuit 
eliberează imediat țestoasele marine 
capturate accidental în uneltele de pescuit, 
aruncându-le înapoi în mare, dacă acestea 
sunt vii și nevătămate.

Or. it

Justificare

Țestoasele marine capturate nu sunt întotdeauna nevătămate. În cazul în care acestea sunt 
rănite, se aplică alineatul (2).

Amendamentul 45
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 g – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comandanții navelor de pescuit 
eliberează imediat țestoasele marine 
capturate accidental în uneltele de pescuit, 
aruncându-le înapoi în mare vii și 
nevătămate.

(1) Manevrarea exemplarelor de țestoase
marine capturate accidental cu uneltele de 
pescuit se face cu grijă, iar acestea sunt 
eliberate înapoi în mare vii și nevătămate 
în măsura posibilului.

Or. es

Justificare

Acest amendament urmărește transpunerea conținutului recomandărilor CPGM în legislația 
Uniunii.
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Amendamentul 46
Marco Affronte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comandanții navelor de pescuit nu 
aduc pe uscat țestoase marine, cu excepția 
cazului în care acționează în cadrul unui 
program de salvare specific și cu condiția 
ca autoritățile naționale competente 
respective să fi fost informate în mod 
corespunzător și oficial înainte de 
întoarcerea în port.

(2) Comandanții navelor de pescuit nu 
aduc pe uscat țestoase marine, cu excepția 
cazului în care acestea sunt rănite sau 
într-o situație vădit dificilă, precum și cu 
excepția cazului în care acționează în 
cadrul unui program de salvare specific și 
cu condiția ca autoritățile naționale 
competente respective să fi fost informate 
în mod corespunzător și oficial înainte de 
întoarcerea în port.

Or. it

Justificare

Țestoasele marine rănite nu trebuie eliberate înapoi în mare în cazul în care statul membru 
de debarcare dispune de un program de salvare special.

Amendamentul 47
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 g – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Navele care utilizează plase-pungă 
pentru pești pelagici mici sau plase 
înconjurătoare fără surmea pentru specii 
pelagice nu trebuie să încercuiască 
țestoase marine.

(3) În măsura posibilului, navele care 
utilizează plase-pungă pentru pești pelagici 
mici sau plase înconjurătoare fără surmea 
pentru specii pelagice evită să încercuiască 
țestoase marine.
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Or. fr

Justificare

Se reia formularea din recomandare. Propunerea Comisiei depășea recomandarea CGPM.

Amendamentul 48
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 h – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comandanții navelor de pescuit nu 
trebuie să dețină la bord, să transbordeze și 
să debarce foci-călugăr, cu excepția cazului 
în care astfel de acțiuni sunt necesare 
pentru a salva și a oferi asistență în vederea 
recuperării unor exemplare vătămate și cu 
condiția ca autoritățile naționale 
competente respective să fi fost informate 
în mod corespunzător și oficial înainte de 
întoarcerea în port.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 49
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 h – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(2) Comandanții navelor de pescuit care 
capturează accidental exemplare de foci-
călugăr în uneltele de pescuit trebuie să le 
elibereze imediat vii și nevătămate.
Carcasele exemplarelor moarte trebuie să 
fie debarcate, apoi preluate și distruse de 
către autoritățile naționale.

(2) Manevrarea exemplarelor de foci-
călugăr capturate accidental cu uneltele de 
pescuit se face cu grijă, iar acestea sunt 
eliberate înapoi în mare vii și nevătămate.
În cazul în care un exemplar este ucis, 
carcasa acestuia este debarcată, iar 
autoritățile naționale sunt notificate cu 
privire la moartea sa, cel târziu la sosirea 
în port.

Or. es

Justificare

Acest amendament urmărește transpunerea conținutului recomandărilor CPGM în legislația 
Uniunii.

Amendamentul 50
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comandanții navelor de pescuit 
eliberează imediat înapoi în mare 
cetaceele capturate accidental în uneltele 
de pescuit.

Manevrarea exemplarelor de cetacee
capturate accidental cu uneltele de pescuit 
se face cu grijă, iar acestea sunt eliberate 
imediat înapoi în mare.

Or. es

Justificare

Acest amendament urmărește transpunerea conținutului recomandărilor CPGM în legislația 
Uniunii.

Amendamentul 51
Marco Affronte

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 j – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele de pescuit care au capturat 
accidental specii de rechini și pisici de 
mare incluse în anexa II la Protocolul 
privind ariile de protecție specială și 
diversitatea biologică în Marea Mediterană 
trebuie să le elibereze imediat vii și 
nevătămate.

(2) Navele de pescuit care au capturat 
accidental specii de rechini și pisici de 
mare incluse în anexa II la Protocolul 
privind ariile de protecție specială și 
diversitatea biologică în Marea Mediterană 
trebuie să le elibereze imediat, dacă sunt
vii.

Or. it

Justificare

Exemplarele de pisici de mare și de rechini capturate vii nu sunt întotdeauna nevătămate. 
Chiar dacă aceste exemplare sunt rănite, ele trebuie să fie eliberate înapoi în mare pentru a 
putea avea șanse de supraviețuire.

Amendamentul 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, 
capacitatea de pescuit de referință pentru 
stocurile de pești pelagici mici este cea 
stabilită pe baza listelor de nave ale statelor 
membre vizate comunicate Secretariatului 
CGPM în conformitate cu alineatul (22) 
din Recomandarea CGPM /37/2013/1. 
Aceste liste cuprind toate navele echipate 
cu traule, plase-pungă sau alte tipuri de 
plase înconjurătoare fără surmea, care sunt 
autorizate să pescuiască stocuri de pești 
pelagici mici și sunt înregistrate în porturi 
situate în subzonele geografice 17 și 18, 
menționate în anexa I, sau care își 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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desfășoară activitatea în subzona 
geografică 17 și/sau în subzona geografică 
18, chiar dacă erau înregistrate în porturi 
situate în altă subzonă geografică la data de 
31 octombrie 2013.

Or. it

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 53
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii în 
oricare dintre campaniile de pescuit 
realizate.

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii.

Or. hr

Justificare

Articolul 22 din Recomandarea CGPM/37/2013/1 ar trebui să fie transpus integral, astfel 
cum a fost propus în respectiva recomandare, fără completări inutile ale Comisiei.

Amendamentul 54
Tonino Picula

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii în 
oricare dintre campaniile de pescuit 
realizate.

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii.

Or. hr

Justificare

Recomandarea CGPM nu menționează faptul că prezenta dispoziție se aplică în cazul 
capturilor efectuate „în oricare dintre campaniile de pescuit realizate”. Or, prezentul 
regulament transpune această recomandare în dreptul Uniunii. Astfel, prezenta recomandare 
a fost susținută de Comisie în cadrul conferinței CGPM; motivele pentru care ar trebui să fie 
modificată în contextul aplicării sale nu sunt, prin urmare, clare. Această propunere de 
modificare nu a făcut obiectul unor discuții cu părțile interesate și nu este autorizată de 
CGPM, care nu a elaborat nicio procedură care ar permite o astfel de modificare. Pentru 
acest motiv definiția ar trebui să fie identică cu cea prevăzută în recomandare.

Amendamentul 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii în 
oricare dintre campaniile de pescuit 

(2) Navele echipate cu traule și plase-
pungă, indiferent de lungimea totală, sunt 
clasificate ca nave care pescuiesc activ 
stocuri de pești pelagici mici atunci când 
speciile de sardină și hamsie reprezintă cel 
puțin 50 % din greutatea în viu a capturii 
debarcate în perioada cuprinsă între 
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realizate. 1 ianuarie și 31 decembrie a anului 
precedent.

Or. it

Justificare

Acest amendament vizează să desemneze în mod clar navele care pescuiesc activ pești 
pelagici: o perioadă de referință de un an este suficientă pentru a se atinge acest obiectiv și 
permite, de asemenea, adaptarea planului multianual de gestionare a acestor stocuri de la un 
an la altul.

Amendamentul 56
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că navele 
echipate cu traule și plase-pungă pentru 
stocurile pelagice mici, identificate la 
alineatul (2), nu efectuează mai mult de 20 
de zile de pescuit pe lună și nu depășesc 
180 de zile de pescuit pe an.

(4) Statele membre se asigură că navele 
echipate cu traule și plase-pungă pentru 
stocurile pelagice mici, identificate la 
alineatul (2), nu efectuează mai mult de 
20 de zile de pescuit pe lună și nu depășesc 
180 de zile de pescuit pe an pentru a 
realiza capturile înregistrate.

Or. hr

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare faptul că realizarea de capturi nu este garantată la 
fiecare ieșire pe mare: se poate întâmpla ca din cauza ruperii plaselor, de exemplu, să nu fie 
posibilă realizarea niciunei capturi. Ar fi nepotrivit ca pescarilor să li se contabilizeze o zi de
pescuit atunci când nu au înregistrat nicio captură.

Amendamentul 57
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 l – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că navele 
echipate cu traule și plase-pungă pentru 
stocurile pelagice mici, identificate la 
alineatul (2), nu efectuează mai mult de 20
de zile de pescuit pe lună și nu depășesc 
180 de zile de pescuit pe an.

(4) Statele membre se asigură că navele 
echipate cu traule și plase-pungă pentru 
stocurile pelagice mici, identificate la 
alineatul (2), nu efectuează mai mult de 
5 zile de pescuit pe săptămână și nu 
depășesc 180 de zile de pescuit pe an.

Or. es

Justificare

Acest amendament urmărește transpunerea conținutului recomandărilor CPGM în legislația 
Uniunii.

Amendamentul 58
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 la (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16la

(1) În cazul în care în jurnalele de pescuit 
se indică capturarea neintenționată în 
anumite zone a unor specii care figurează 
pe lista roșie elaborată de UICN, statele 
membre interzic temporar pescuitul în 
aceste zone în scopul refacerii 
ecosistemului și al protejării speciilor 
vulnerabile. Comisia coordonează 
desemnarea acestor zone.

(2) În cazul în care, pe baza evaluărilor 
stocurilor, se constată că un stoc se află 
sub pragul de siguranță, statele membre 
interzic temporar pescuitul în zonele în 
cauză în scopul refacerii ecosistemului și 
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al protejării stocurilor. Comisia 
coordonează desemnarea acestor zone.

Or. nl

Amendamentul 59
Isabelle Thomas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 17 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comandanții navelor de pescuit autorizate 
să recolteze coral roșu trebuie să dețină un 
jurnal de bord în care se raportează 
capturile zilnice de coral roșu și activitatea 
de pescuit pe zone și adâncimi, precum și 
numărul de zile de pescuit și de scufundări. 
Aceste informații sunt comunicate fără 
întârziere autorităților naționale 
competente.

Comandanții navelor de pescuit autorizate 
să recolteze coral roșu trebuie să dețină un 
jurnal de bord în care se raportează 
capturile zilnice de coral roșu și activitatea 
de pescuit pe zone și adâncimi, precum și 
numărul de zile de pescuit și de scufundări. 
Aceste informații sunt comunicate 
autorităților naționale competente în 
termenele prevăzute de dispozițiile 
legislative în vigoare.

Or. fr

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 privind sistemul comunitar de control, Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009, precum și actele 
delegate și de punere în aplicare asociate acestor texte stabilesc termenele și derogarea de la 
notificare. Prin urmare, este necesar mai degrabă să se clarifice care sunt termenele vizate, 
decât să se perpetueze o situație de incertitudine juridică.

Amendamentul 60
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 17 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comandanții navelor de pescuit autorizate 
să recolteze coral roșu trebuie să dețină un 
jurnal de bord în care se raportează 
capturile zilnice de coral roșu și activitatea 
de pescuit pe zone și adâncimi, precum și 
numărul de zile de pescuit și de scufundări. 
Aceste informații sunt comunicate fără 
întârziere autorităților naționale 
competente.

Comandanții navelor de pescuit autorizate 
să recolteze coral roșu trebuie să dețină un 
jurnal de bord în care se raportează 
capturile zilnice de coral roșu și activitatea 
de pescuit pe zone și adâncimi, precum și 
numărul de zile de pescuit și de scufundări. 
Aceste informații sunt comunicate 
autorităților naționale competente în 
termenele prevăzute de dispozițiile 
legislative în vigoare.

Or. fr

Justificare

Întrucât recomandarea CGPM nu prevede niciun termen, textul propus de Comisie nu 
respectă, prin urmare, intenția ORGP.

Amendamentul 61
Marco Affronte

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 17 b – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice caz de captură accidentală și 
eliberare de cetacee, indicând cel puțin 
activitățile de pescuit în cauză, 
caracteristicile tipurilor de unelte, orele, 
locurile (fie pe subzone geografice, fie pe 
dreptunghiuri statistice, conform definiției 
din anexa I) și speciile de cetacee afectate;

(d) orice caz de captură accidentală și 
eliberare de cetacee, indicând cel puțin 
activitățile de pescuit în cauză, 
caracteristicile tipurilor de unelte, orele, 
locurile (fie pe subzone geografice, fie pe 
dreptunghiuri statistice, conform definiției 
din anexa I) și, cel puțin, dacă este vorba 
despre delfini sau despre alte cetacee;

Or. it

Justificare

Cunoștințele pescarilor îngreunează identificarea cu exactitate a speciilor de cetacee, mai 
ales dacă este vorba despre delfini (afalinul, delfinul dungat, delfinul lui Risso, balena-pilot 
etc.). Distincția între delfini și alte cetacee este relativ ușor de realizat.
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Amendamentul 62
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 17 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2014 cel târziu, 
statele membre trebuie să stabilească 
normele de înregistrare a capturilor 
accidentale menționate la alineatul (1) de 
către comandanții navelor de pescuit care 
nu fac obiectul cerinței de a ține un jurnal 
de pescuit în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

eliminat

Or. es

Amendamentul 63
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 23 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui 
an, statele membre prezintă Comisiei:

(1) Până la data de 15 decembrie a fiecărui 
an, statele membre prezintă Comisiei:

Or. es

Justificare

Se propune prelungirea cu o lună a termenului stabilit în propunerea Comisiei cu scopul de a 
facilita disponibilitatea datelor naționale, ținând seama de închiderea efectivă a sezonului.

Amendamentul 64
Clara Eugenia Aguilera García
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 23 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la data de 15 decembrie a fiecărui 
an, Comisia transmite secretarului executiv 
al CGPM informațiile menționate la 
alineatul (1).

(2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui 
an, Comisia transmite secretarului executiv 
al CGPM informațiile menționate la 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Din motive de coerență cu amendamentul anterior, se propune prelungirea termenului stabilit 
de Comisie.


