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17.10.2013 A7-0282/624 

Amendamentul 624 

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 33 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 33b 

 Încetarea definitivă a activităților de 
pescuit 

 (1) FEPAM poate contribui la finanțarea 
măsurilor destinate încetării definitive a 
activităților de pescuit exclusiv prin 
dezmembrarea navelor de pescuit numai 
cu condiția ca dezafectarea: 

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

 (b) să privească navele incluse într-un 
segment unde capacitatea de pescuit nu 
este contrabalansată în mod efectiv de 
posibilitățile de pescuit disponibile pentru 
segmentul respectiv pe perioada planului 
de gestionare pe termen lung; și 

 (c) să privească navele care vizează 
speciile de pește evaluate de CSTEP. 

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

 (a) proprietarilor de nave de pescuit ale 
Uniunii înregistrate ca nave active și care 
au desfășurat activități de pescuit pe mare 
timp de cel puțin 120 de zile pe an pe 
parcursul celor doi ani anteriori datei 
depunerii cererii sau 
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 (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 120 de zile pe an pe 
parcursul ultimilor doi ani calendaristici 
anteriori datei depunerii cererii. 
 

 (3) Pescarii, proprietarii de nave sau 
întreprinderile în cauză încetează efectiv 
toate activitățile de pescuit. Dovada 
încetării efective a activităților de pescuit 
se pune la dispoziția autorității naționale 
competente de către beneficiarii 
respectivului ajutor. Indemnizația se 
rambursează pro rata temporis în cazul în 
care un pescar sau o întreprindere își reia 
activitatea de pescuit într-un termen mai 
scurt de un an de la data depunerii 
cererii. 

 (4) Ajutorul public în temeiul prezentului 
articol poate fi acordat până la 31 
decembrie 2016. 

 (5) Ajutorul în temeiul prezentului articol 
se plătește numai după eliminarea 
definitivă a capacității echivalente din 
registrul navelor de pescuit al Uniunii, 
precum și după eliminarea definitivă a 
licențelor și autorizațiilor de pescuit. 
Beneficiarul acestui tip de ajutor nu poate 
înregistra un vas de pescuit nou în 
următorii cinci ani de la data primirii 
ajutorului. Reducerea capacității are ca 
rezultat reducerea echivalentă definitivă a 
plafonului stabilit pentru capacitatea de 
pescuit a segmentului de flotă. 

 (6) Navele tradiționale și navele de lemn 
nu sunt eligibile pentru acordarea de 
ajutor în temeiul prezentului articol. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Amendamentul 625 

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 38 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În vederea stimulării participării 
pescarilor la protejarea și refacerea 
biodiversității și ale ecosistemelor marine, 
inclusiv a serviciilor pe care le furnizează 
acestea, în cadrul activităților de pescuit 
sustenabile, EMFF poate sprijini 
următoarele operațiuni: 

(1) În vederea stimulării protejării și 
refacerii biodiversității și a ecosistemelor 
marine, inclusiv a serviciilor pe care le 
furnizează acestea și, după caz, a 
participării pescarilor la activități de 
pescuit sustenabile, FEPAM poate sprijini 
următoarele operațiuni care privesc direct 
activitățile din sectorul pescuitului: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Amendamentul 626 

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 38 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) colectarea deșeurilor din mare, de 
exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit 
pierdute și a altor deșeuri marine; 

(a) colectarea de către pescari a deșeurilor 
din mare, de exemplu îndepărtarea 
uneltelor de pescuit pierdute și a altor 
deșeuri marine; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Amendamentul 627 

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 38 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) construirea sau instalarea unor instalații 
statice sau mobile destinate să protejeze și 
să sporească fauna și flora marină; 

(b) construirea, instalarea sau 
modernizarea unor instalații statice sau 
mobile, ușor demontabile, destinate să 
protejeze și să sporească fauna și flora 
marină și studiile și evaluările științifice 
cu privire la aceste instalații; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Amendamentul 628 

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 38 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) contribuția la o mai bună gestionare sau 
conservare a resurselor; 

(c) contribuția la o mai bună gestionare sau 
conservare a resurselor biologice marine; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Amendamentul 629 

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 38 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) gestionarea, refacerea și 
monitorizarea siturilor NATURA 2000 în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică și cu 
Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a 
Parlamentului European din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, în conformitate cu 
cadrele de acțiune prioritară instituite în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului; 

(d) identificarea, selectarea, gestionarea, 
refacerea și monitorizarea: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Amendamentul 630 

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 38 – alineatul 1 – litera d – punctul i (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) siturilor NATURA 2000 în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE 
sau în conformitate cu cadrele de acțiune 
prioritară stabilite în temeiul Directivei 
92/43/CEE a Consiliului, atunci când 
operațiunile au legătură cu activitățile de 
pescuit, 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Amendamentul 631 

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 38 – alineatul 1 – litera d – punctul ii (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ii) zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de 
protecție spațială legate de activitățile de 
pescuit menționate la articolul 13 
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Amendamentul 632 

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 38 – alineatul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) gestionarea, refacerea și monitorizarea 
zonelor marine protejate, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor de 
protecție spațială menționate la 
articolul 13 alineatul (4) din 
Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului; 

(e) participarea la alte acțiuni menite să 
mențină și să îmbunătățească 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice, 
în legătură cu acțiunea Uniunii în 
domeniul politicii privind mediul marin și 
în concordanță cu o abordare 
ecosistemică a gestionării pescuitului, 
acțiuni precum refacerea habitatelor 
marine și costiere specifice în vederea 
sprijinirii unor stocuri de pește 
sustenabile, inclusiv pregătirea și 
evaluarea științifică a acestor acțiuni; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Amendamentul 633 

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 38 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) sensibilizării față de mediu cu 
implicarea pescarilor în ceea ce privește 
protejarea și refacerea biodiversității 
marine. 

Or. en 

 
 


