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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în 
zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2014)0457),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0102/2014),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 
20141,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0000/2014),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

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

Amendamentul 1

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 

(4) La sesiunile sale anuale din 2011 și 
2012, CGPM a adoptat măsuri pentru 
exploatarea durabilă a coralului roșu în 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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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.

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 cazului în care 
avizele științifice indică contrariul. Cu 
toate acestea, în conformitate cu 
recomandarea, utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate ar trebui 
permisă în cazul statelor membre care nu 
le-au autorizat încă pentru prospectare și 
doresc să o facă, cu condiția ca rezultatele 
științifice obținute în contextul planurilor 
de gestionare să nu aibă un impact 
negativ asupra exploatării sustenabile a 
coralului roșu. Utilizarea vehiculelor 
subacvatice telecomandate ar putea fi 
autorizată pentru o perioadă de timp 
limitată, doar până în 2015, pentru 
campanii științifice experimentale de 
observare și de recoltare. 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. en

Justificare

Potrivit ultimei propoziții de la alineatul (3) litera (a) a Recomandării CGPM/35/2011/2, 
autorizarea ROV în scopuri de prospectare va mai fi permisă doar până în 2015, cu excepția 
cazului în care avizele științifice indică contrariul. De altfel, în anumite situații, 
recomandarea prevede excepții.
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Amendamentul 2

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 
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, pe parcursul activității sale de 
pregătire, Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți.
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, adecvată și în timp 
util 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, 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, cu excepția 
cazului în care statul membru în cauză nu 
a transpus deja recomandarea CGPM 
pertinentă prin dezvoltarea de planuri 
naționale de gestionare adecvate. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activității sale de pregătire, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană, adecvată 
și în timp util a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu are în vedere măsurile deja luate la nivel național în conformitate cu 
recomandările CGPM. Statele membre care au transpus deja recomandările în cauză, 
adoptate în 2011, 2012 și 2013 nu ar trebui să fie obligate să trimită astăzi Comisiei cererile 
de derogare prevăzute în recomandări, ținându-se seama de faptul că CE nu le-a transpus la 
zi.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 b – alineatul 1
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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, atâta timp 
cât studii științifice, astfel cum au fost 
validate de Comitetul științific consultativ 
(CSC) al CGPM, consideră acest lucru 
necesar.

Or. en

Justificare

Recomandarea CGPM/35/2011/2 prevede posibilitatea de a recolta coral roșu la adâncimi 
mai mici de 50 m, cu excepția cazului în care avizele științifice interzic acest lucru.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16b – 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.
Prezentul alineat nu se aplică însă în 
cazul statelor membre care au transpus 
deja Recomandarea CGPM/35/2011/2 
prin dezvoltarea de planuri naționale de 
gestionare adecvate.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu are în vedere măsurile deja luate la nivel național în conformitate cu 
recomandările CGPM. Statele membre care au transpus deja recomandările în cauză, 
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adoptate în 2011, 2012 și 2013 nu ar trebui să fie obligate să trimită acum Comisiei cererile 
de derogare prevăzute în recomandări, ținându-se seama de faptul că CE nu le-a transpus la 
zi.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 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). Prezentul alineat nu se aplică 
însă în cazul statelor membre care au 
transpus deja Recomandarea 
CGPM/36/2012/1 prin dezvoltarea de 
planuri naționale de gestionare adecvate.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu are în vedere măsurile deja luate la nivel național în conformitate cu 
recomandările CGPM. Statele membre care au transpus deja recomandările în cauză, 
adoptate în 2011, 2012 și 2013 nu ar trebui să fie obligate să trimită acum Comisiei cererile 
de derogare prevăzute în recomandări, ținându-se seama de faptul că CE nu le-a transpus la 
zi.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) instituirea unor programe specifice de (b) instituirea unor programe specifice de 
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monitorizare și control care să indice 
obiectivele, prioritățile și criteriile de 
referință pentru activitățile de inspecție.

monitorizare și control.

Or. en

Justificare

Amendamentul ține seama de formularea de la alineatul (2) al Recomandării 
CGPM/36/2012/1 privind derogarea în cazul coloniilor de coral roșu de dimensiuni mici.
Textul Comisiei adaugă obligații care nu sunt incluse în recomandare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 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 autorizați, prin 
scufundare.

Or. en

Justificare

Având în vedere normele diferite privind formarea și calificările în domeniul pescuitului în 
fiecare stat membru, utilizarea termenului „profesionist” poate crea obligații administrative 
și financiare noi pentru pescarii autorizați în prezent; pe de altă parte, termenul „pescar 
profesionist” nu este definit în legislația Uniunii.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este interzisă utilizarea vehiculelor (2) Este interzisă utilizarea vehiculelor 
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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.

subacvatice telecomandate pentru 
exploatarea coralului roșu. Cu excepția 
cazului în care avizele științifice conține 
dispoziții contrarii, 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.

Or. en

Justificare

Potrivit ultimei propoziții de la alineatul (3) litera (a) a Recomandării CGPM/35/2011/2, 
autorizarea ROV în scopuri de prospectare va mai fi permisă doar până în 2015, cu excepția 
cazului în care avizele științifice indică contrariul.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (2) nu se aplică în cazul 
statelor membre care nu au autorizat încă 
utilizarea ROV pentru prospectare și 
doresc să o facă. Autorizația se acordă 
numai cu condiția ca rezultatele științifice 
obținute în contextul planurilor naționale 
de gestionare să nu aibă un impact 
negativ asupra exploatării sustenabile a 
coralului roșu.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu alineatul (3) litera (b) a Recomandării CGPM/35/2011/2.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Utilizarea ROV ar putea fi autorizată 
doar în zonele aflate sub jurisdicție 
națională și pentru o perioadă de timp 
limitată, până în 2015, pentru campanii 
științifice experimentale de observare și de 
recoltare desfășurate sub supravegherea 
instituțiilor de cercetare naționale și/sau 
în colaborare cu organisme naționale sau 
internaționale, precum și cu alte părți 
interesate relevante.

Or. en

Justificare

În conformitate cu alineatul (3) litera (c) a Recomandării CGPM/35/2011/2.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 f alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Navele de pescuit nu aduc pe uscat 
păsări marine, cu excepția cazului în care 
acționează în cadrul unui program 
național de conservare a păsărilor marine 
sau în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a salva sau a asigura 
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asistență la nivel individual păsărilor 
marine rănite, cu condiția ca autoritățile 
naționale competente respective să fi fost 
informate în mod corespunzător și oficial 
înainte de întoarcerea în port despre 
intenția de a debarca păsările în cauză.

Or. en

Justificare

Se adaugă un alineat nou pentru a autoriza reținerea la bord a păsărilor marine doar în 
cazuri justificate în mod corespunzător.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 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) În măsura în care este posibil, 
comandanții navelor de pescuit eliberează 
imediat țestoasele marine capturate 
accidental în uneltele de pescuit, 
aruncându-le înapoi în mare vii și 
nevătămate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM relevantă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2011
Articolul 16 g – alineatul 2
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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 acționează în cadrul unui 
program de salvare specific sau a unui 
program național de conservare sau în 
cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a salva sau asigura asistență la 
nivel individual țestoaselor marine rănite 
sau aflate în comă și cu condiția ca 
autoritățile naționale competente respective 
să fi fost informate în mod corespunzător și 
oficial înainte de întoarcerea în port.

Or. en

Justificare

Se introduce la acest alineat posibilitatea de a aduce pe uscat țestoase marine în conformitate 
cu planurile naționale de conservare sau în cazul în care este necesar pentru a salva un 
animal rănit.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 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.

Or. en

Justificare

În conformitate cu Recomandarea CGPM/35/2011/4.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1343/2013
Articolul 16 h – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) 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 competente sau 
utilizate în scopuri științifice.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu vizează scopuri științifice specifice.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 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.

Navele 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.

Or. en
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Justificare

Amendamentul are în vedere specificitățile acestei activități de pescuit, desfășurate de nave 
auxiliare și prin scufundare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 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. en

Justificare

Textul Comisiei prevede norme pentru înregistrarea capturilor de navele care nu sunt 
obligate să țină un jurnal de pescuit. Această dispoziție ar trebui stabilită doar pentru navele 
care au obligația de a ține un jurnal de pescuit, având în vedere complexitatea aplicării 
acestei noi cerințe.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice caz de captură accidentală și 
eliberare de rechini și pisici de mare din 
speciile enumerate în anexa II sau în anexa 
III la Protocolul privind ariile de protecție 
specială și diversitatea biologică în Marea 

(e) orice caz de captură accidentală și, dacă 
legislația o prevede, de eliberare de rechini 
și pisici de mare din speciile enumerate în 
anexa II sau în anexa III la Protocolul 
privind ariile de protecție specială și 
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Mediterană. diversitatea biologică în Marea Mediterană.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat textul CE, întrucât anumite specii enumerate la anexa III la protocolul 
respectiv ar putea într-adevăr fi capturate (neexistând, deci, obligația de a le elibera).

Amendamentul 19

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

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. en

Justificare

Termenul ar trebui prelungit la 15 decembrie, deoarece, de exemplu, în cazul coralului roșu, 
sezonul de pescuit se încheie la 31 octombrie. Prin urmare, termenul propus de Comisie este 
prea scurt, iar datele la nivel național nu vor fi disponibile. Termenul de prezentare a datelor 
din partea Comisiei către secretarul CGPM ar putea fi prelungit în consecință.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) a fost înființată în 1949 
printr-un acord internațional. Zona acoperită de acord cuprinde Marea Mediterană, Marea 
Neagră și cursurile de apă care fac legătura între acestea. Principalele sarcini ale CGPM sunt 
promovarea dezvoltării, conservării și gestionării raționale a stocurilor de resurse acvatice vii, 
elaborarea și recomandarea măsurilor de conservare și promovarea proiectelor de cooperare în 
domeniul formării. Părțile contractante sunt: Comunitatea Europeană, Albania, Algeria, 
Bulgaria, Cipru, Croația, Egipt, Franța, Japonia, Grecia, Israel, Italia, Liban, Libia, Malta, 
Maroc, Monaco, România, Siria, Slovenia, Spania, Tunisia și Turcia.

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.
CGPM a adoptat recomandări care stabilesc:

 măsuri de reducere a capturilor accidentale de păsări marine, țestoase marine, foci-

călugăr și cetacee în cadrul activităților de pescuit din zona Acordului CGPM, măsuri 

care trebuie implementate în legislația Uniunii;

 măsuri având drept scop să asigure, în domeniul său de competență, un nivel ridicat de 

protecție împotriva activităților de pescuit pentru rechini și pentru pisicile de mare și, 

în special, pentru rechinii și pisicile de mare care figurează pe lista speciilor pe cale de 

dispariție sau amenințate, în conformitate cu anexa II a Protocolului privind ariile de 

protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană la Convenția de la 

Barcelona;

 măsuri privind pescuitul de stocuri de pești pelagici mici din Marea Adriatică care ar 

trebui introduse în legislația Uniunii.

Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește 
anumite dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM. Se propune modificarea 
prezentului regulament pentru a include măsurile cuprinse în recomandările CGPM.
Propunerea cuprinde măsuri tehnice pentru exploatarea durabilă a coralului roșu, reducerea 
capturilor accidentale de păsări marine, de țestoase marine și de cetacee, precum și pentru 
conservarea focilor-călugăr, a rechinilor și a pisicilor de mare din zona reglementată de 
Acordul CGPM.
Aceste măsuri asigură o protecție suplimentară a acestor specii, completând măsurile 
prevăzute la nivelul UE de Directiva Habitate și de alte acte legislative ale Uniunii; ele includ 
totodată obligații specifice în materie de înregistrare și raportare, atât pentru operatori, cât și 
pentru statele membre.
De asemenea, propunerea implementează în dreptul Uniunii anumite măsuri privind pescuitul 
de stocuri de pești pelagici mici din Marea Adriatică.

Poziția raportorului
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Raportorul salută prezenta propunere, al cărei scop este să transpună recomandările CGPM în 
legislația Uniunii. Raportorul constată însă că propunerea nu are în vedere măsurile deja luate 
la nivel național în conformitate cu recomandările CGPM. Statele membre care au transpus 
deja recomandările în cauză, adoptate în 2011, 2012 și 2013 nu ar trebui să fie obligate să 
trimită acum Comisiei cererile de derogare prevăzute în recomandările CGPM, ținându-se 
seama și de faptul că CE nu le-a transpus la zi.

De asemenea, propunerea Comisiei este în multe cazuri mai strictă decât recomandările 
CGPM. De exemplu, interzice folosirea vehiculelor subacvatice telecomandate (ROV) pentru 
exploatarea coralului roșu după 2014, în timp ce Recomandarea CGPM relevantă nu exclude 
posibilitatea ca acestea să fie utilizate în cazul în care avizele științifice indică contrariul. În 
plus, utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate ar trebui permisă în cazul statelor 
membre care nu le-au folosit încă pentru prospectare și doresc să o facă, cu condiția ca 
rezultatele științifice obținute în contextul planurilor naționale de gestionare să nu aibă un 
impact negativ asupra exploatării sustenabile a coralului roșu. Recomandarea CGPM permite 
utilizarea ROV până în 2016 pentru campanii științifice experimentale.

Alte exemple ale zelului extrem manifestat de CE în ce privește interpretarea recomandărilor 
CGPM: nu este întotdeauna posibil să se elibereze imediat țestoasele marine capturate 
accidental în uneltele de pescuit. Spre deosebire de propunerea Comisiei, CGPM recunoaște 
acest lucru, prevăzând doar ca eliberarea lor să se facă în măsura posibilului. Trebuie să se 
dea dovadă de aceeași flexibilitate și în cazurile în care navele care utilizează plase-pungă sau 
plase înconjurătoare capturează accidental țestoase marine. În ceea ce privește obligațiile de 
raportare, acestea nu ar trebui impuse navelor care nu sunt obligate să țină un jurnal de bord.
Lista exemplelor poate continua.

Raportorul consideră că recomandările CGPM stabilesc un nivel suficient de protecție 
normativă ce trebuie implementată în primul rând de părțile contractante înainte de adoptarea 
unor măsuri suplimentare.


