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17.10.2013 A7-0282/571 

Amendamentul 571 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identificarea perioadei de timp 
menționate la alineatele (1) și (2), care 
trebuie să fie proporțională cu gravitatea 
încălcării sau numărul de repetări ale 
încălcării sau nerespectării în cauză; 

(a) identificarea perioadei de timp 
menționate la alineatele (1) și (2), care 
trebuie să fie proporțională cu gravitatea 
încălcării sau nerespectării în cauză, ținând 
seama de criterii precum daunele cauzate, 
valoarea acestora, amploarea încălcării 
sau a nerespectării și recurența acesteia, 
și care este de cel puțin un an; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Amendamentul 572 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) înlocuirea sau modernizarea 
motoarelor principale sau auxiliare; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Amendamentul 573 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 33 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 33b 

 Încetarea definitivă a activităților de 
pescuit 

 (1) FEPAM poate contribui la finanțarea 
măsurilor de încetare definitivă a 
activităților de pescuit, numai prin 
dezmembrarea navelor de pescuit pentru 
fier vechi, cu condiția ca: 

 (a) aceasta să fie inclusă în programul 
operațional, astfel cum este prevăzut la 
articolul 20; și 

 (b) încetarea definitivă să fie considerată 
un instrument al planului de acțiune 
prevăzut la articolul 35 din 
[Regulamentul privind politica comună în 
domeniul pescuitului], care indică faptul 
că nu există un echilibru real între 
capacitatea de pescuit a segmentului de 
flotă și oportunitățile de pescuit 
disponibile pentru acesta. 

 (2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) se 
acordă: 

 (a) proprietarilor de nave de pescuit ale 
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Uniunii înregistrate ca nave active și care 
au desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 60 de zile pe an pe 
parcursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori datei depunerii cererii, sau 

 (b) pescarilor care au lucrat pe mare la 
bordul unei nave de pescuit a Uniunii 
vizate de încetarea definitivă a activităților 
timp de cel puțin 60 de zile pe an pe 
parcursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori datei depunerii cererii. 

 (3) Pescarii în cauză încetează efectiv 
toate activitățile de pescuit. Beneficiarii 
acestui sprijin transmit autorității 
naționale competente dovezi cu privire la 
încetarea efectivă a activităților de 
pescuit. Compensația se recuperează pro 
rata temporis în cazul în care pescarul își 
reia activitatea de pescuit la mai puțin de 
un an de la data depunerii cererii. 

 (4) Sprijinul public prevăzut la prezentul 
articol se poate acorda până la 31 
decembrie 2017. 

 (5) Sprijinul în temeiul prezentului articol se 
poate acorda numai după eliminarea 
definitivă din registrul navelor de pescuit ale 
Uniunii a capacității de pescuit echivalente și 
după retragerea definitivă a licențelor și a 
autorizațiilor de pescuit. Beneficiarul 
sprijinului nu poate înregistra o navă de 
pescuit nouă pe parcursul unei perioade de 
cinci ani de la data primirii sprijinului. 

 Reducerea capacității de pescuit are drept 
consecință reducerea echivalentă 
definitivă a capacității de pescuit maxime 
a segmentului de flotă. 

 (6) Contribuția financiară totală din 
partea FEPAM în favoarea măsurilor 
menționate mai sus nu depășește valoarea 
cea mai mare a următoarelor două limite: 
3 milioane EUR sau 10% din asistența 
financiară a Uniunii alocată de statul 
membru priorităților 1 și 2 ale Uniunii. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Amendamentul 574 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 37 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 37 
 

Articolul 37 
 

Inovarea legată de conservarea resurselor 
biologice marine 

 

Inovarea legată de conservarea resurselor 
biologice marine 

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF 
poate sprijini proiectele care vizează 
dezvoltarea sau introducerea de noi 
cunoștințe tehnice sau organizaționale care 
reduc impactul activităților de pescuit 
asupra mediului sau o utilizare mai 
sustenabilă a resurselor biologice marine. 

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea 
capturilor accidentale și a practicii de 
aruncare înapoi în mare a capturilor, 
precum și în vederea facilitării tranziției 
spre exploatarea resurselor biologice 
marine vii care reface și menține 
populațiile speciilor capturate deasupra 
nivelurilor care pot furniza MSY, și a 
reduce impactul pescuitului asupra 
mediului marin și a impactului 
animalelor de pradă protejate, FEPAM 
poate sprijini schemele și proiectele care 
vizează dezvoltarea, îmbunătățirea sau 
introducerea de noi cunoștințe tehnice sau 
organizaționale care reduc impactul 
activităților de pescuit asupra mediului, 
inclusiv tehnici de pescuit îmbunătățite și 
o selectivitate mai bună a operațiunilor de 
pescuit cu scopul de a se realiza o utilizare 
mai sustenabilă a resurselor biologice 
marine și coexistența cu animalele de 
pradă protejate, bazată pe o abordare 
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ecosistemică a gestionării pescuitului. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Amendamentul 575 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 38 – alineatul 1 – litera eb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) scheme pentru compensarea 
daunelor aduse capturilor de către 
mamifere și păsări protejate de 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică sau de 
Directiva 2009/147/CE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/576 

Amendamentul 576 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
Raül Romeva i Rueda 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 99 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 99 Articolul 99 

Autoritatea de gestionare Autoritatea de gestionare 

(1) În plus față de normele generale 
stabilite la articolul 114 din [Regulamentul 
(UE) nr. (...) de stabilire a unor dispoziții 
comune], autoritatea de gestionare trebuie : 

(1) În plus față de normele generale 
stabilite la articolul 114 din [Regulamentul 
(UE) nr. (...) de stabilire a unor dispoziții 
comune], autoritatea de gestionare trebuie : 

(a) să pună semestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii. Comisia 
stabilește, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, norme privind 
prezentarea acestor date în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 128 alineatul (2). 

(a) să pună semestrial la dispoziția 
Comisiei datele relevante privind 
operațiunile selectate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile cheie ale 
beneficiarului și ale operațiunii. Comisia 
stabilește, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, norme privind 
prezentarea acestor date în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 128 alineatul (2). 

(b) să asigure publicitatea programului prin 
informarea potențialilor beneficiari, a 
organizațiilor profesionale, a partenerilor 
economici și sociali, a organismelor 
implicate în promovarea egalității de șanse 
între femei și bărbați și a organismelor 
neguvernamentale în cauză, inclusiv a 
organizațiilor de mediu, cu privire la 
posibilitățile oferite de program și la 

(b) să asigure publicitatea programului prin 
informarea potențialilor beneficiari, a 
organizațiilor profesionale, a partenerilor 
economici și sociali, a organismelor 
implicate în promovarea egalității de șanse 
între femei și bărbați și a organismelor 
neguvernamentale în cauză, inclusiv a 
organizațiilor de mediu, cu privire la 
posibilitățile oferite de program și la 
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normele pentru obținerea accesului la 
finanțare în cadrul programului; 

normele pentru obținerea accesului la 
finanțare în cadrul programului și obligația 
de a respecta normele politicii comune în 
domeniul pescuitului; 

(c) să asigure publicitatea programului prin 
informarea beneficiarilor cu privire la 
contribuția oferită de Uniune și a 
publicului larg cu privire la rolul pe care îl 
are Uniunea în cadrul programului. 

(c) să asigure publicitatea programului prin 
informarea beneficiarilor cu privire la 
contribuția oferită de Uniune și la obligația 
de a respecta normele politicii comune în 
domeniul pescuitului;  

 (d) să asigure publicitatea programului de 
către publicul larg cu privire la rolul pe 
care îl are Uniunea în cadrul programului, 
precum și de către statele membre în 
garantarea respectării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului. 

Or. en 

 
 


