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Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Se impune utilizarea unor reguli 

identice de stabilire a caracteristicilor 

vaselor de pescuit în scopul unificării 

condițiilor de desfășurare a acestei 

activități la nivelul Uniunii . 

(3) Se impune utilizarea unor reguli 

identice de stabilire a caracteristicilor 

vaselor de pescuit, în conformitate cu 

standardele politicii comune în domeniul 

pescuitului, în scopul unificării condițiilor 

de desfășurare a acestei activități la nivelul 

Uniunii. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) De aceea, ar trebui să se țină seama 

de Convenția internațională asupra 

măsurării tonajului navelor, semnată la 

Londra la 23 iunie 1969 ( Convenția din 

1969), și de Convenția internațională 

privind siguranța vaselor de pescuit, 

(5) De aceea, ar trebui să se țină seama 

de Convenția internațională asupra 

măsurării tonajului navelor, semnată la 

Londra la 23 iunie 1969 ( Convenția din 

1969), de Convenția internațională privind 

siguranța vaselor de pescuit, semnată la 
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semnată la Torremolinos la 2 aprilie 1977, 

ambele încheiate sub egida Organizației 

Maritime Internaționale (IMO). 

Torremolinos la 2 aprilie 1977, și de 

Convenția ONU privind pescuitul și 

conservarea resurselor vii din marea 

liberă, semnată la Geneva la 29 aprilie 

1958. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Pentru navele de pescuit de mari 

dimensiuni care depășesc această 

lungime, este de dorit extinderea 

caracteristicilor navei, pentru a include și 

capacitatea de încărcare și a rezervorului, 

precum și capacitatea de prelucrare și 

volumul capturilor. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În Rezoluția Parlamentului 

European din 22 noiembrie 2012 

referitoare la pescuitul costier la scară 

mică, pescuitul artizanal și reforma 

politicii comune în domeniul pescuitului, 

se solicită o definiție juridică a 

caracteristicilor pescuitului la scară largă 

și pescuitului la scară mică, pentru a le 

diferenția din punct de vedere juridic. 

Definiția respectivă ar trebui să includă, 

pe lângă caracteristici legate de 

dimensiunea navei, cum ar fi lungimea ei, 

variabile referitoare la distanța de operare 

la nivel local, rolul lor social în cadrul 

comunităților costiere, impactul asupra 

mediului, capacitatea de pescuit și aspecte 

economice ale întreprinderii. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.  Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate potrivit articolului 7 cu 

privire la modificările necesare adaptării 

la progresul tehnic a cerințelor menționate 

la alineatul (2) din prezentul articol . 

3.  Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

7 în ceea ce privește modificarea alineatul 

(2) de la prezentul articol în vederea 

adaptării la progresul tehnic a trimiterii la 

standardul internațional ISO relevant. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 5 alineatul (3) se 

conferă Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată de la […]. 

2.  Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 5 alineatul (3) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

 


