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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 
Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică 
consideră somonul ca fiind o specie de 
interes la nivelul Uniunii Europene; este 
necesar ca măsurile adoptate în 
conformitate cu această directivă să fie 
astfel concepute încât să garanteze că 
exploatarea acestei specii este compatibilă 
cu o stare de conservare corespunzătoare. 
Este, prin urmare, necesar să se garanteze 
că măsurile de protecție a somonului 
adoptate în temeiul prezentului regulament 
sunt coerente și coordonate cu cele luate în 
conformitate cu directiva menționată 
anterior. 

(4) Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică 
consideră somonul ca fiind o specie de 
interes la nivelul Uniunii Europene; este 
necesar ca măsurile adoptate în 
conformitate cu această directivă să fie 
astfel concepute încât să garanteze că 
exploatarea acestei specii este compatibilă 
cu o stare de conservare corespunzătoare. 
Este, prin urmare, necesar să se garanteze 
că măsurile de protecție a somonului 
adoptate în temeiul prezentului regulament 
sunt coerente și coordonate cu cele luate în 
conformitate cu directiva menționată 
anterior. Interzicerea pescuitului cu nave 
cu paragate în derivă este, de asemenea, 
un mod important de îmbunătățire a 
stocurilor de somon, întrucât această 
măsură reduce capturile de somon de 
dimensiuni mici aruncate înapoi în apă. 
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Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obținerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. ICES consideră că, în ceea ce 
privește stocurile de somon de Marea 
Baltică din râuri, acest nivel corespunde 
unui nivel de producție de puiet de somon 
cuprins între 60 % și 75 % din capacitatea 
de producție potențială de puiet pentru 
diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări științifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual. 

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obținerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. Aceasta este o cerință legală în 
cadrul Convenției ONU asupra dreptului 
mării încă din 1994. HELCOM consideră 
că, în ceea ce privește stocurile de somon 
de Marea Baltică din râuri, acest nivel 
corespunde unui nivel de producție de 
puiet de somon de 80 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet pentru diferite 
râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări științifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual. 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Capacitatea de producție de puiet 
reprezintă un indicator aproximativ al 
sănătății stocului de somon din orice râu. 
Înainte ca producția de puiet să poată fi 
folosită ca indicator este nevoie să se 
verifice o serie de condiții. În plus, nivelul 
producției de puiet este afectat de mai 
mulți factori din cauza cărora este dificil 
de izolat corelația între producția de puiet 
și sănătatea stocurilor de somon. Prin 
urmare, numărul femelelor de somoni 
care se întorc în râuri ar trebui folosit ca 
indicator secundar viabil pentru sănătatea 
stocurilor de somon. 
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Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele de îmbogățire a stocurilor pot 
avea implicații semnificative asupra 
diversității genetice a stocurilor de somon 
de Marea Baltică. Astfel, există riscul ca 
numărul mare de pești de crescătorie 
răspândiți anual în Marea Baltică să 
afecteze integritatea genetică a somonului 
sălbatic, așadar este necesar ca procedeul 
să fie treptat eliminat. Așadar, în planul 
multianual ar trebui stabilite anumite 
condiții în acest sens. 

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele necorespunzătoare de 
îmbogățire a stocurilor pot avea implicații 
semnificative asupra diversității genetice a 
stocurilor de somon de Marea Baltică. De 
asemenea, există riscul ca numărul mare 
de pești de crescătorie răspândiți anual în 
Marea Baltică să afecteze integritatea 
genetică a populațiilor de somon sălbatic. 
În acest context, îmbogățirea stocurilor ar 
trebui să fie supusă unor controale mai 
stricte. În plus, condițiile care guvernează 
obținerea de material genetic pentru 
înmulțirea și creșterea materialului de 
reproducere a somonilor, precum și 
condițiile aplicabile procedurilor de 
îmbogățire a stocurilor ar trebui să fie 
stabilite în planul multianual, pentru a se 
asigura că îmbogățirea stocurilor nu are 
efecte negative asupra diversității 
genetice.   

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că răspândirea somonului în ape 
poate fi în prezent o practică obligatorie 
în anumite state membre și pentru a oferi 
statelor membre timpul necesar pentru a 
se adapta la aceste cerințe, răspândirea 
somonului altfel decât prin îmbogățirea 
stocurilor și prin repopulare directă ar 
trebui să fie în continuare autorizată 
pentru o perioadă de tranziție de șapte ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

(14) Răspândirea somonului altfel decât 
prin îmbogățirea stocurilor și prin 
repopulare directă nu ar trebui să fie 
autorizată în continuare după zece ani în 
cazul în care producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 80% din capacitatea de 
producție potențială pe un curs de apă 
dat. În cazul în care această valoare-țintă 
nu este atinsă, răspândirea somonului 
altfel decât prin îmbogățirea stocurilor și 
prin repopulare directă poate continua 
încă zece ani, după ce statele membre au 
analizat și eliminat cauzele pentru care 
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valoarea-țintă nu a fost atinsă. Este 
posibil ca răspândirea somonului să fie în 
prezent obligatorie în anumite state 
membre și este necesar să se acorde 
statelor membre timpul de a se adapta 
acestor cerințe. 

 
 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Pentru a realiza un pescuit durabil, 
ar trebui îmbunătățite încrederea și 
metodele de comunicare între părțile 
interesate. 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele. 

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele de pescuit comercial și 
navele prestatoare de servicii. 

 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Statele membre ar trebui să 
înăsprească controalele și sistemele de 
notificare prealabilă în cazul navelor de 
agrement folosite pentru pescuitul cu 
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undița și alte tipuri de pescuit pentru a 
crea un sistem simplu și eficace și a 
promova pescuitul sustenabil. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) Ar trebui stabilită o dimensiune 
minimă de debarcare atât pentru 
păstrăvul de mare (Salmo trutta) cât și 
pentru somon (Salmo salars), în 
subdiviziunile 22-32 ale ICES, prin 
derogare de la articolul 14 și anexa IV ale 
Regulamentului (CE) nr. 2187/20051. 

 _________________ 

 1 JO 349, 31.12.2005, p. 1. 

 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Conform unor recomandări științifice 
recente, pescuitul recreativ de somon pe 
mare are un impact semnificativ asupra 
stocurilor de somon, deși datele disponibile 
în această privință nu au calitatea necesară 
pentru a oferi un grad ridicat de precizie. 
Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe 
navele exploatate de către întreprinderi 
care-și oferă serviciile pentru a obține 
profit ar putea reprezenta o parte 
importantă a capturilor de somon de 
Marea Baltică. Prin urmare, pentru ca 
planul multianual să poată funcționa, este 
oportun să se introducă anumite măsuri de 
gestionare specifice pentru a controla 
aceste activități. 

(19) Conform unor recomandări științifice 
recente, pescuitul recreativ de somon are 
un impact semnificativ asupra stocurilor de 
somon, deși datele disponibile în această 
privință nu au calitatea necesară pentru a 
oferi un grad ridicat de precizie. Prin 
urmare, pentru ca planul multianual să 
poată funcționa, este oportun să se 
introducă anumite măsuri de gestionare 
specifice pentru a controla activitățile de 
pescuit recreativ. 

 

Amendamentul 11 
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Propunere de regulament 

Considerentul 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Crearea unor sisteme de raportare 
bazate pe internet în interiorul statelor 
membre sau între acestea ar trebui 
încurajată și sprijinită pentru a facilita și 
mai mult procesul de raportare. 
Informațiile despre capturile raportate ar 
trebui să fie la dispoziția publicului. Locul 
exact unde a fost efectuată captura nu ar 
trebui însă divulgat, pentru a evita 
crearea de stimulente pentru vizarea de 
către pescari a respectivei zone de pescuit. 

 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Comisia ar trebui să se asigure că 
statele membre iau măsurile 
administrative sau penale necesare pentru 
a combate problema pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat. 

 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pescuitului comercial din Marea Baltică 
și din râurile care se varsă în ea de pe 
teritoriul statelor membre (denumite în 
continuare „statele membre vizate”);  

(a) pescuitului comercial și recreativ din 
Marea Baltică și din râurile care se varsă în 
ea de pe teritoriul statelor membre 
(denumite în continuare „statele membre 
vizate”);  
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Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel 
activități sunt desfășurate de către nave 
prestatoare de servicii.  

eliminat 

 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ha (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) „pescuitul recreativ” înseamnă, prin 
derogare de la articolul 4 alineatul (28) 
din Regulamentul (CE) nr. 1224/20091, 
forme de pescuit diferite de pescuitul 
comercial, care utilizează toate tipurile de 
nave și de instrumente de pescuit în scop 
comercial și necomercial; 

 _________________ 

 1 JO 343, 22.12.2009, p.1. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
75% din capacitatea de producție potențială 
de puiet de somon pentru fiecare râu în 
termen de cinci ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament. 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
80 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de șapte ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. 
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Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
75% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. 

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
80 % în termen de doisprezece ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, producția de puiet 
de somon sălbatic se menține la un nivel de 
cel puțin 75% din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon în fiecare râu 
cu somon sălbatic.  

(3) După doisprezece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, producția 
de puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel de cel puțin 80 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic.  

 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Statele membre vizate pot stabili, 
pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte 
ținte, mai ambițioase. 

(4) Statele membre vizate pot stabili, 
pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte 
ținte, mai ambițioase, cum ar fi cele bazate 
pe numărul peștilor reproducători care 
revin. 

 

Amendamentul 20 
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Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre vizate furnizează și 
publică rapoarte conținând date cu privire 
la femelele de somoni care revin în râurile 
lor. 

 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Comisia evaluează, din trei în trei ani, 
eficacitatea măsurilor luate de către statele 
membre în conformitate cu prezentul 
articol pe baza obiectivelor generale și 
specifice descrise la articolele 4 și 5.  

(4) Comisia evaluează, în fiecare an, 
eficacitatea măsurilor luate de către statele 
membre în conformitate cu prezentul 
articol pe baza obiectivelor generale și 
specifice descrise la articolele 4 și 5.  

 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 
Articolul 8 - titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea cotei naționale de către navele 
prestatoare de servicii 

Utilizarea cotei naționale în cadrul 
activităților de pescuit recreativ 

 

Amendamentul 23 

Propunere de regulament 
Articolul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Somonul capturat pe mare de către navele 
prestatoare de servicii se include în cota 
națională. 

Somonul capturat pe mare în cadrul 
pescuitului recreativ și cel capturat de 
pescuitul recreativ din zonele de coastă și 
râuri se include în cota națională. 
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Amendamentul 26 

Propunere de regulament 

Capitolul IVa (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Capitolul IVa (nou) 

 Dimensiunea minimă de debarcare pentru 
somon și păstrăvul de mare 

 Prin derogare de la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr- 2187/20051, 
dimensiunea minimă de debarcare pentru 
somon trebuie să fie de 60 de cm și 
dimensiunea minimă de debarcare pentru 
păstrăvul de mare trebuie să fie de 50 de 
cm în fiecare dintre subdiviziunile ICES 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a). 

  _________________ 

 1 JO L 349, 31.12.2005, p. 1. 

 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50% din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre vizate stabilesc 
în termen de cel mult doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament măsuri tehnice de conservare 
la nivel național. 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50% din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre vizate 
stabilesc, mențin și, dacă este necesar, 
îmbunătățesc măsurile tehnice existente 
de conservare la nivel național până la ...*. 

 _________________ 

 * JO A se introduce data: doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

 

Amendamentul 25 
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Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia revizuiește orientările referitoare 
la ajutoarele de stat pentru a le permite 
statelor membre să compenseze mai ușor 
daunele provocate de foci și cormorani.  

 
 

Amendamentul 27 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comisia evaluează, din trei în trei ani, 
eficacitatea și compatibilitatea măsurilor 
luate de statele membre în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 9 și 10, în special în 
cazul râurilor cu somon sălbatic care 
traversează mai multe state membre, pe 
baza obiectivelor generale și specifice 
formulate la articolele 4 și 5. 

(1) Comisia evaluează, în fiecare an, 
eficacitatea și compatibilitatea măsurilor 
luate de statele membre în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 9 și 10, în special în 
cazul râurilor cu somon sălbatic care 
traversează mai multe state membre, pe 
baza obiectivelor generale și specifice 
formulate la articolele 4 și 5. 

 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă numai în râurile cu somon 
sălbatic. Numărul de puieți răspândiți în 
fiecare râu nu depășește capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
estimată a râului respectiv. 

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă în râurile cu somon sălbatic numai 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a preveni exterminarea stocului 
local. 

 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 
a stocurilor. 

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea și 
variabilitatea genetică a diferitelor stocuri 
din râurile cu somon, ținând cont de 
populațiile existente în râul ale cărui 
stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile 
vecine, și care să genereze un maxim de 
efect al procesului de îmbogățire a 
stocurilor. Puieții trebuie să provină din 
cel mai apropiat râu posibil cu somon 
sălbatic. 

 
 

Amendamentul 30 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Puieții pentru îmbogățirea stocurilor 
se marchează prin tăierea înotătoarelor 
adipoase. 

 
 

Amendamentul 31 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Comisia poate stabili norme detaliate 
pentru aplicarea prezentului articol prin 
intermediul actelor de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (2). 

(3) Comisia adoptă până la…*, acte de 
punere în aplicare, stabilind norme 
detaliate pentru aplicarea prezentului 
articol. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 27 alineatul (2). 

 *JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 
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Amendamentul 32 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) râul oferă culoare libere pentru 
migrație, apă de calitate adecvată și habitat 
potrivit pentru reproducerea și creșterea 
somonului; 

(a) râul sau afluenții acestuia oferă 
culoare libere pentru migrație, apă de 
calitate adecvată și habitat potrivit pentru 
reproducerea și creșterea somonului; 

 
 

Amendamentul 34 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile 
cu somon, ținând cont de populațiile 
existente în râul ale cărui stocuri se 
îmbogățesc și în râurile vecine, și care să 
genereze un maxim de efect al procesului 
de îmbogățire a stocurilor; 

 

Amendamentul 35 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 – litera d b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) puieții pentru îmbogățirea stocurilor 
se marchează prin tăierea înotătoarelor 
adipoase. 

 

Amendamentul 36 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Repopularea directă în conformitate cu 
alineatul (1) este considerată măsură de 
conservare în sensul articolului 38 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 
privind Fondul European pentru Pescuit. 

Principiul „poluatorul plătește” este 
principiul director în cadrul procesului de 
reabilitare a căilor navigabile. 
Repopularea directă în conformitate cu 
alineatul (1) este considerată, de asemenea, 
măsură de conservare în sensul articolului 
38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1198/2006 privind Fondul European pentru 
Pescuit. 

 

Amendamentul 33 

Propunere de regulament 

Articolul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

 Originea peștilor maturi și a puieților 

 Dacă este posibil, peștii maturi și puieții 
trebuie să provină din același râu cu 
somon sălbatic sau, în caz contrar, din cel 
mai apropiat râu cu somon sălbatic. 

 

Amendamentul 37 

Propunere de regulament 

Articolul 14  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. 

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13 pot continua până 
la…* și sunt evaluate în mod 
corespunzător. Pentru încetarea treptată a 
operațiunilor se va adopta o abordare de 
la un curs de apă la altul.  Aceasta va fi 
administrată de agențiile locale, regionale 
și/sau naționale din statele membre, 
implică, de asemenea, părțile interesate de 
la nivel local și mobilizează competențele 
acestora în ceea ce privește restaurarea 
habitatului și alte măsuri. Deciziile 
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naționale cu caracter juridic obligatoriu 
privind utilizarea pârghiilor economice 
folosite în prezent pentru îmbogățirea 
stocurilor sunt reorientate pentru a 
sprijini pescarii care ar putea fi afectați de 
efectele negative ale încetării treptate. 

 _________________ 

 * JO: a se introduce data: zece ani după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

 

Amendamentul 38 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În plus, articolul 55 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/20091, 
precum și articolele 64 și 65 din 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 
2011 de stabilire a normelor detaliate de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1224/20092 se aplică mutatis mutandis 
tuturor activităților de pescuit recreativ de 
somon din Marea Baltică. 

 ________________ 

 1 JO L 343, 22.12.2009, p. 1. 

 2 JO L 112, 30.4.2011, p. 1. 

 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament 

Articolul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon au obligația de a ține un 
jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon, precum și comandanții 
navelor prestatoare de servicii utilizate 
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în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009. 

pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de 
pescuit au obligația de a ține un jurnal de 
bord al operațiunilor desfășurate, în 
conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009. 

 

Amendamentul 40 

Propunere de regulament 

Articolul 17  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009. 

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, precum și comandanții navelor 
prestatoare de servicii, care au la bord 
somon și/sau păstrăv de mare transmit 
autorităților competente din statul membru 
de pavilion, imediat după încheierea 
operațiunii de pescuit, informațiile 
enumerate la articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. 

 

Amendamentul 41 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Declarația de captură Declarațiile de captură pentru pescuitul 
recreativ 

 

Amendamentul 42 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comandantul navei prestatoare de 
servicii completează o declarație de 

(1) Pentru toate tipurile de pescuit 
recreativ se completează o declarație de 
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captură, în conformitate cu anexa III, și o 
înaintează autorității competente din statul 
membru de pavilion al navei prestatoare 
de servicii înainte de ultima zi a fiecărei 
luni. 

captură și se prezintă rapoarte autorității 
competente din statul membru de pavilion 
înainte de ultima zi a fiecărei luni. 

 

Amendamentul 43 

Propunere de regulament 
Articolul 20 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
10% din numărul total de debarcări. 

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
20 % din numărul total de debarcări. 
Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului efectuează controale eficiente 
și încurajează statele membre să 
desfășoare inspecții mai precise și mai 
punctuale în zone în care există 
suspiciuni sau s-a semnalat că au loc 
activități de pescuit ilegal, nedeclarat și 
nereglementat. 

 

Amendamentul 44 

Propunere de regulament 

Articolul 20 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 20a 

 Controlul pescuitului recreativ 

 Controlul activităților de pescuit recreativ în 
sensul prezentului regulament se întemeiază 
îndeosebi pe articolul 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009 și pe articolele 64 și 65 
din Regulamentul (UE) nr. 404/2011. 

 

Amendamentul 45 

Propunere de regulament 



 

 
 PE493.676/ 18 

 RO 

Articolul 21 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii; 

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii, precum și pescuitul recreativ care 
folosește toate tipurile de unelte de 
pescuit; 

 

Amendamentul 46 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a condițiilor detaliate 
pentru desfășurarea activităților de 
pescuit electric pe baza celor mai recente 
informații științifice. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 28 alineatul (2). 

 

Amendamentul 47 

Propunere de regulament 

Articolul 22 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 22a 

 În termen de…* , Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
rezultatele studiilor științifice realizate în 
legătură cu influența prădătorilor, în 
special a focilor și cormoranilor, asupra 
stocurilor de somon din Marea Baltică. 
Rezultatele acestor studii vor constitui 
baza unui plan de gestionare a populației 
de prădători cu influență asupra 
stocurilor de somoni din Marea Baltică, 
elaborat de Comisie și care va intra în 
vigoare cel mai târziu în 2016. 
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 ___________________ 

 *JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

 

Amendamentul 48 

Propunere de regulament 

Articolul 22 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 22b 

 Cel târziu până la ...*, Comisia prezintă 
Parlamentului și Consiliului constatările 
cercetărilor științifice efectuate cu privire 
la aruncarea înapoi în apă și captura 
accidentală de somoni în cadrul tuturor 
activităților de pescuit relevante din 
Marea Baltică. 

 ___________________ 

 *JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. 

 

Amendamentul 49 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În al treilea an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior o dată la trei ani, statele membre 
vizate prezintă Comisiei rapoarte cu privire 
la măsurile tehnice de conservare adoptate 
în conformitate cu dispozițiile de la 
capitolul V și cu stadiul de îndeplinire a 
obiectivelor formulate la articolul 5. 

(1) La…* și ulterior în fiecare an, statele 
membre vizate prezintă Comisiei rapoarte 
cu privire la măsurile tehnice de conservare 
adoptate în conformitate cu dispozițiile de 
la capitolul V și cu stadiul de îndeplinire a 
obiectivelor formulate la articolul 5. 

 ___________________ 

 * JO: a se introduce data: un an de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 
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Amendamentul 50 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În al șaselea an de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament și ulterior o dată 
la șase ani, statele membre vizate prezintă 
Comisiei rapoarte referitoare la punerea în 
aplicare a prezentului regulament și la 
îndeplinirea obiectivelor formulate la 
articolul 5 . Concret, rapoartele statelor 
membre conțin următoarele informații: 

(2) În al treilea an de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament și ulterior o dată 
la trei ani, statele membre vizate prezintă 
Comisiei rapoarte referitoare la punerea în 
aplicare a prezentului regulament și la 
îndeplinirea obiectivelor formulate la 
articolul 5 . Concret, rapoartele statelor 
membre conțin următoarele informații: 

 

Amendamentul 51 

Propunere de regulament 

Articolul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 
evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 
vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta 

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 
evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 
vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

 
 


