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17.10.2013 A7-0282/615 

Amendamentul 615 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 

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 3 – alineatul 2 – punctul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

18. „pescuitul costier artizanal” înseamnă 
activitatea de pescuit desfășurată de nave 

de pescuit cu o lungime totală de maximum 
12 metri care nu utilizează uneltele de 

pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 
al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind 

registrul flotei de pescuit comunitare; 

18. „pescuitul costier la scară mică” 
înseamnă activitatea de pescuit desfășurată 

de nave de pescuit cu o lungime totală mai 
mică de 15 metri care nu utilizează uneltele 

de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 
din anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 26/2004 al Comisiei din 

30 decembrie 2003 privind registrul flotei 
de pescuit a Uniunii și care pescuiesc timp 
de cel mult 24 de ore; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/616 

Amendamentul 616 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 

 

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 15 – alineatul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Statele membre au ocazia de a utiliza 
resursele disponibile conform articolului 
15 alineatele (2), (5) și (6) pentru măsuri 
prevăzute la articolul 15 alineatele (3) și 
(4). 

Or. en
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