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Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT

Propunere de regulament (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Recomandarea ICCAT privind un 
plan multianual de refacere a stocurilor de 
ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din 
Marea Mediterană a fost pusă în aplicare 
prin Regulamentul (CE) nr. 302/2009 al 
Consiliului. Prezentul regulament nu 
include dispoziții referitoare la un astfel de 
plan multianual.

(7) Recomandarea ICCAT privind un 
plan multianual de refacere a stocurilor de 
ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din 
Marea Mediterană a fost pusă în aplicare 
prin Regulamentul (UE) 2016/1627 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 
Prezentul regulament nu include dispoziții 
referitoare la un astfel de plan multianual.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) De asemenea, prezentul regulament 
nu se referă la posibilitățile de pescuit 
stabilite de ICCAT, deoarece articolul 43 
alineatul (3) din Tratatul privind 

(8) Posibilitățile de pescuit stabilite de 
ICCAT sunt alocate statelor membre de 
către Consiliu în conformitate cu articolul 
43 alineatul (3) din Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene prevede 
faptul că măsurile privind stabilirea 
prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a 
contingentelor și cele privind stabilirea și 
alocarea posibilităților de pescuit sunt 
adoptate de Consiliu.

funcționarea Uniunii Europene, iar statele 
membre, la rândul lor, proprietarilor de 
nave, în conformitate cu principiile 
prevăzute la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/1627, potrivit cărora trebuie utilizate 
criterii transparente și obiective, inclusiv 
criterii de mediu, sociale și economice 
pentru alocarea de către statele membre 
proprietarilor de nave sau uneltelor de 
pescuit. În plus, statele membre trebuie să 
depună eforturi pentru a oferi stimulente 
pentru navele de pescuit care utilizează 
unelte de pescuit selective sau tehnici de 
pescuit cu impact scăzut asupra mediului, 
precum un consum redus de energie sau o 
deteriorare limitată a habitatelor. Aceasta 
ar trebui să cuprindă, în special, 
promovarea activităților de pescuit costier 
și utilizarea unor unelte și tehnici de 
pescuit selective și cu impact redus asupra 
mediului, inclusiv a unor unelte și tehnici 
utilizate în cadrul pescuitului tradițional 
și artizanal, contribuind astfel la 
asigurarea unui nivel echitabil de trai 
pentru economiile locale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Legislația europeană ar trebui să se 
limiteze la transpunerea recomandărilor 
ICCAT pentru a garanta condiții egale 
pentru pescarii europeni și cei din țări 
terțe și a permite acceptarea normelor de 
către toate părțile.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Actele delegate și actele de punere 
în aplicare prevăzute în prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
transpunerii viitoarelor recomandări ale 
ICCAT în dreptul Uniunii prin 
intermediul procedurii legislative 
ordinare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Recomandările ICCAT, împreună 
cu dispozițiile aplicabile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, permit 
navelor pelagice de mari dimensiuni cu 
paragate să transbordeze pe mare în ape 
care nu aparțin Uniunii în zona ICCAT. 
Totuși, Uniunea ar trebui să abordeze în 
mod serios și sistematic această problemă 
în cadrul organizațiilor regionale de 
gestionare a pescuitului, în vederea 
extinderii interdicțiilor Uniunii în toate 
apele.

Justificare

Transbordarea pe mare reprezintă una din principalele cauze a lipsei de transparență în 
sectorul pescuitului la nivel mondial, care facilitează pescuitul INN. Aceasta este efectuată 
deseori de flote străine, fără respectarea sau cu respectarea minimă a dispozițiilor sociale și 
de mediu. Prin urmare, în timp ce recomandările ICCAT relevante, care permit transbordări 
de către nave pelagice de mari dimensiuni cu paragate, trebuie transpuse cu exactitate, 
Comisia Europeană ar trebui să continue să exercite presiune în cadrul ORGP pentru a pune 
capăt acestei practici.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) navelor de pescuit ale țărilor terțe și 
navelor  țărilor terțe care sunt implicate în 
activități de pescuit recreativ și care 
operează în apele Uniunii.

Justificare

Prezentul regulament ar trebui să se aplice și navelor din țări terțe.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile prevăzute în prezentul 
regulament se aplică pe lângă cele 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009 și Regulamentul (CE) nr. 
1005/2008.

Justificare

Din motive de claritate, ar trebui menționat că Regulamentul privind controlul și 
Regulamentul INN rămân aplicabile.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) „pescuit INN” înseamnă activități de 
pescuit ilegale, nedeclarate și 
nereglementate;

(24) „pescuit INN” înseamnă activități de 
pescuit ilegale, nedeclarate și 
nereglementate, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 



PE611.458/ 5

RO

Consiliului (CE) nr. 1005/2008;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) „lista INN a ICCAT” înseamnă o 
listă a navelor care arborează pavilionul 
unei părți necontractante și care sunt 
considerate de ICCAT ca fiind implicate în 
activități de pescuit INN;

(25) „lista INN a ICCAT” înseamnă o 
listă a navelor care sunt considerate de 
ICCAT ca fiind implicate în activități de 
pescuit INN;

Justificare

Lista INN ar trebui să includă toate navele implicate în pescuitul INN, indiferent dacă sunt 
părți contractante la ICCAT sau nu.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre eliberează autorizații 
pentru navele care se află sub pavilionul lor 
și care sunt utilizate pentru orice tip de 
sprijin acordat navelor menționate la 
alineatul (1).

2. Statele membre eliberează autorizații 
pentru navele auxiliare, care se află sub 
pavilionul lor și care sunt utilizate pentru 
orice tip de sprijin acordat navelor 
menționate la alineatul (1).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele care vizează ton obez în zona 
convenției ICCAT pot fi înlocuite numai 
de nave cu o capacitate echivalentă sau 
mai mică.

eliminat
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Justificare

Această dispoziție nu este prevăzută în recomandarea ICCAT relevantă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă vizita este urmată de o 
operațiune, rezultatele acestei operațiuni în 
ceea ce privește capturile și capturile 
accidentale, indiferent dacă exemplarele 
capturate sunt reținute sau aruncate înapoi 
în mare, moarte sau vii.

(f) dacă vizita este urmată de o 
operațiune, rezultatele acestei operațiuni în 
ceea ce privește capturile și capturile 
accidentale, indiferent dacă exemplarele 
capturate sunt reținute sau aruncate înapoi 
în mare, moarte sau vii sau, dacă vizita nu 
este urmată de o operațiune, motivul (de 
exemplu, o cantitate insuficientă de pește 
sau pești prea mici).

Justificare

Această dispoziție este inclusă în Recomandarea 2015-01, punctul 21 punctul (vi) a ICCAT.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care pescuiesc pește-spadă 
din Atlanticul de Nord transmit Comisiei 
planurile lor de gestionare, până la data de 
15 august a fiecărui an. Comisia transmite 
aceste informații Secretariatului ICCAT 
până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Statele membre, cărora li s-a alocat o cotă 
și ale căror nave pescuiesc pește-spadă din 
Atlanticul de Nord transmit Comisiei 
planurile lor de gestionare, până la data de 
15 august a fiecărui an. Comisia transmite 
aceste informații Secretariatului ICCAT 
până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

Justificare

Din motive de claritate, ar trebui să se precizeze că planurile de gestionare trebuie să fie 
prezentate de statele membre care au o cotă alocată.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an, statele membre transmit electronic și în 
formatul stabilit în Orientările pentru 
transmiterea datelor și informațiilor 
solicitate de ICCAT:

2. Până la data de 1 ianuarie a fiecărui 
an, statele membre transmit în formatul 
stabilit în Orientările pentru transmiterea 
datelor și informațiilor solicitate de 
ICCAT:

Justificare

Punctul 1 din Recomandarea 2013-04 a ICCAT nu precizează că datele trebuie să fie 
transmise electronic.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin derogare de la articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/200616 al 
Consiliului, numărul maxim de cârlige care 
pot fi lansate sau luate la bordul navelor 
care vizează pește-spadă este stabilit la 
2800 de cârlige.

1. Prin derogare de la articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al 
Consiliului, numărul maxim de cârlige care 
pot fi lansate sau luate la bordul navelor 
care vizează pește-spadă este stabilit la 
2800 de cârlige. Un al doilea set de cârlige 
echipate poate fi permis la bord pentru 
campaniile care depășesc două zile, cu 
condiția ca acesta să fie fixat în mod 
corespunzător și arimat în partea 
inferioară a punții astfel încât să nu poată 
fi folosit cu ușurință.

Justificare

Această posibilitate este prevăzută în Recomandarea 2013-04, punctul 9 a ICCAT.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
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Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre menționate la 
alineatul (1) iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că exemplarele de marlin 
albastru și de marlin alb sunt eliberate 
astfel încât să li se ofere șanse maxime de 
supraviețuire.

2. Statele membre menționate la 
alineatul (1) iau măsurile adecvate pentru a 
se asigura că exemplarele de marlin 
albastru și de marlin alb sunt eliberate 
astfel încât să li se asigure șanse maxime 
de supraviețuire.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre încurajează 
utilizarea parâmelor cu banderole din 
monofilament pe articulație mobilă 
pentru facilitarea eliberării exemplarelor 
vii de marlin albastru și de marlin alb.

eliminat

Justificare

Această dispoziție nu este inclusă la punctul 2 din Recomandarea 2015-05 a ICCAT .

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În momentul în care un stat membru și-a 
epuizat cota, acesta se asigură că 
debarcările de exemplare de marlin 
albastru și de marlin alb care sunt moarte la 
momentul aducerii la bord nu vor fi 
vândute sau introduse pe piață.

În momentul în care un stat membru și-a 
epuizat cota, acesta se asigură că 
debarcările de exemplare de marlin 
albastru și de marlin alb care sunt moarte la 
momentul aducerii la bord nu vor fi 
vândute sau introduse pe piață, ci vor putea 
fi utilizate ca material de studiu în 
cercetările științifice. Aceste debarcări nu 
se scad din limita de capturi a statului 
membru, așa cum se prevede la punctul 1 
din Recomandarea 2015-05 a ICCAT, cu 
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condiția ca această interdicție să fie clar 
explicată în raportul său anual menționat 
la articolul 70.

Justificare

În conformitate cu punctul 2 din Recomandarea 12-04 a ICCAT .

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre efectuează cercetări 
cu privire la speciile de rechini capturate în 
zona convenției ICCAT, pentru a 
îmbunătăți selectivitatea uneltelor de 
pescuit, pentru a identifica potențialele 
zone de reproducere și pentru a analiza 
posibilitățile de delimitare spațio-temporală 
sau alte măsuri eventuale, după caz. Astfel 
de cercetări furnizează informații cu privire 
la parametri biologici/ecologici esențiali, la 
ciclul biologic și la trăsăturile 
comportamentale, precum și cu privire la 
identificarea de posibile zone de 
împerechere, ecloziune și creștere.

2. Atunci când este posibil, statele 
membre efectuează cercetări cu privire la 
speciile de rechini capturate în zona 
convenției ICCAT, pentru a îmbunătăți 
selectivitatea uneltelor de pescuit, pentru a 
identifica potențialele zone de reproducere 
și pentru a analiza posibilitățile de 
delimitare spațio-temporală sau alte măsuri 
eventuale, după caz. Astfel de cercetări 
furnizează informații cu privire la 
parametri biologici/ecologici esențiali, la 
ciclul biologic și la trăsăturile 
comportamentale, precum și cu privire la 
identificarea de posibile zone de 
împerechere, ecloziune și creștere.

Justificare

Cuvintele „atunci când este posibil” se includ în următoarele recomandări ale ICCAT: 2004-
10, punctul 8; 2007-06, punctul 4; 2009-07, punctul 5; 2010-08, punctul 5.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se interzice reținerea la bord, 
transbordarea sau debarcarea oricărei părți 

1. Se interzice reținerea la bord, 
transbordarea sau debarcarea oricărei părți 
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dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de 
rechini din specia rechinul scrumbiilor.

dintr-o carcasă sau a unei carcase întregi de 
rechini din specia rechinul scrumbiilor 
capturați împreună cu alte specii ICCAT.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută în Recomandarea 2015-06, punctul 1 a ICCAT.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun toate eforturile 
pentru a reduce mortalitatea prin pescuit în 
cadrul activităților de pescuit vizând 
rechinii mako din Atlanticul de Nord și 
raportează anual Comisiei cu privire la 
progresele înregistrate, în cadrul raportului 
anual menționat la articolul 70.

Statele membre adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru a reduce 
mortalitatea prin pescuit în cadrul 
activităților de pescuit vizând rechinii 
mako din Atlanticul de Nord și raportează 
anual Comisiei cu privire la progresele 
înregistrate, în cadrul raportului anual 
menționat la articolul 70.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută în Recomandarea 2007-06, punctul 2 a ICCAT.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eșantioanele biologice sunt prelevate 
în cadrul unui proiect de cercetare notificat 
Comitetului permanent pentru cercetare și 
statistică al ICCAT și dezvoltat ținându-se 
cont de prioritățile în materie de cercetare 
recomandate de comitetul respectiv;

(b) eșantioanele biologice sunt prelevate 
în cadrul unui proiect de cercetare notificat 
Comitetului permanent pentru cercetare și 
statistică al ICCAT și dezvoltat ținându-se 
cont de prioritățile în materie de cercetare 
recomandate de comitetul respectiv. 
Proiectul de cercetare include, atunci 
când este cazul, un document detaliat care 
descrie obiectivul activității, metodologiile 
de utilizat, numărul și tipul de eșantioane 
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de colectat, distribuția spațio-temporală a 
eșantioanelor și o cronogramă a 
activităților de desfășurat;

Justificare

Dispoziție inclusă la punctul 1 din Recomandarea 2013-10 a ICCAT .

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În perioadele de abundență sau de 
activitate intensă a păsărilor, se utilizează 
un al doilea stâlp tori și o a doua parâmă 
tori.

3. Atunci când este posibil, în 
perioadele de abundență sau de activitate 
intensă a păsărilor, se utilizează un al 
doilea stâlp tori și o a doua parâmă tori.

Justificare

Această dispoziție este prevăzută la punctul 4 a treia liniuță din Recomandarea 2007-07 a 
ICCAT.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Navele pelagice cu paragate 
transportă la bord și utilizează echipamente 
pentru manipularea, descurcarea și 
eliberarea în condiții de siguranță a 
țestoaselor marine, astfel încât să li se 
ofere șanse maxime de supraviețuire.

2. Navele pelagice cu paragate 
transportă la bord și utilizează echipamente 
pentru manipularea, descurcarea și 
eliberarea în condiții de siguranță a 
țestoaselor marine, astfel încât să li se 
asigure șanse maxime de supraviețuire.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Titlul II – capitolul VII a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul VIIa
Alocarea posibilităților de pescuit pentru 

stocurile de ton roșu și de pește-spadă
Articolul 42a

Principiu general
În conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul alocării posibilităților de 
pescuit pentru stocurile de ton roșu și de 
pește-spadă de care dispun, statele 
membre utilizează criterii transparente și 
obiective, inclusiv criterii de mediu, 
sociale și economice și, de asemenea, fac 
eforturi pentru a asigura o distribuție 
echitabilă a cotelor naționale între 
diferitele segmente de flotă, ținând seama 
în special de pescuitul tradițional și 
artizanal, și pentru a oferi stimulente 
navelor de pescuit din Uniune care 
utilizează unelte de pescuit selective sau 
tehnici de pescuit cu impact scăzut asupra 
mediului.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează faptul că 
observatorii au urmat formarea necesară și 
sunt autorizați înainte de detașarea lor pe 
nave. Observatorii dețin următoarele 
calificări și îndeplinesc următoarele 
condiții:

Statele membre garantează faptul că 
observatorii au urmat formarea necesară, 
dețin competențele necesare și sunt 
autorizați înainte de detașarea lor pe nave. 
Observatorii dețin următoarele calificări și 
îndeplinesc următoarele condiții:
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul VI – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul navelor din țări terțe în porturile 
statelor membre

Controlul navelor de pescuit din țări terțe 
în porturile statelor membre

Justificare

Se adaugă precizarea nave „de pescuit” pentru mai multă claritate. Această dispoziție este 
prevăzută la punctele 7 și 9 din Recomandarea 2012-07 a ICCAT.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
statele membre transmit Comisiei un raport 
anual pentru anul calendaristic precedent, 
conținând informații cu privire la 
activitățile de pescuit, cercetare, statistică, 
gestionare, inspecție și oricare alte 
informații suplimentare, după caz.

1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, 
statele membre transmit Comisiei un raport 
anual pentru anul calendaristic precedent, 
conținând informații cu privire la 
activitățile de pescuit, cercetare, statistică, 
gestionare, inspecție și combaterea 
pescuitului INN, precum și orice alte 
informații suplimentare, după caz.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare în dreptul Uniunii 
modificări ale recomandărilor ICCAT 
existente, Comisia are competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 73 pentru a modifica:

În măsura în care este necesar pentru a 
pune în aplicare în dreptul Uniunii 
modificări ale recomandărilor ICCAT care 
devin obligatorii pentru Uniune și în 
măsura în care modificările legislației UE 
nu depășesc ceea ce este menționat în 
recomandările ICCAT, Comisia are 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 73 pentru a 
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modifica:

Justificare

Comisia ar trebui să aibă competența de a modifica prezentul regulament prin acte delegate 
în cazuri specifice și doar când este vorba de punerea în aplicare a recomandărilor ICCAT.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 72 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate amendamentele adoptate în 
conformitate cu alineatul (1) sunt strict 
limitate la punerea în aplicare în 
legislația Uniunii a amendamentelor la 
respectiva recomandare ICCAT .

Justificare

Conferirea Comisiei a competenței de a modifica prezentul regulament prin acte delegate ar 
trebui exact încadrată.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se conferă Comisiei, pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, competența de a adopta 
actele delegate menționate la articolul 72.

2. Se conferă Comisiei competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 72 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 
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luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Justificare

Conferirea Comisiei a competenței de a modifica prezentul regulament prin acte delegate ar 
trebui exact încadrată.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. 


