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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic 
de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, 
(UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627
(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0619),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0188/2019),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0149/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cadrul celei de a 21-a reuniuni 
speciale din 2018, Comisia Internațională 
pentru Conservarea Tonului din Oceanul 
Atlantic („ICCAT”), instituită prin 

(4) În cadrul celei de a 21-a reuniuni 
speciale din 2018, Comisia Internațională 
pentru Conservarea Tonului din Oceanul 
Atlantic („ICCAT”), instituită prin 
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convenție, a adoptat Recomandarea 18-02 
privind instituirea unui plan multianual de 
gestionare pentru tonul roșu din Oceanul 
Atlantic de Est și din Marea Mediterană 
(„planul de gestionare”).Planul de 
gestionare respectă avizul Comitetului 
permanent pentru cercetare și statistică 
(„SCRS”) al ICCAT, care prevede că 
ICCAT ar trebui să instituie un plan 
multianual de gestionare a stocului în 2018, 
dat fiind că starea actuală a stocului nu mai 
pare să necesite măsurile de urgență 
introduse prin planul de refacere a stocului 
de ton roșu (instituit prin 
Recomandarea 17-17 de modificare a 
Recomandării 14-04).

convenție, a adoptat Recomandarea 18-02 
privind instituirea unui plan multianual de 
gestionare pentru tonul roșu din Oceanul 
Atlantic de Est și din Marea Mediterană 
(„planul de gestionare”). Planul de 
gestionare respectă avizul Comitetului 
permanent pentru cercetare și statistică 
(„SCRS”) al ICCAT, care prevede că 
ICCAT ar trebui să instituie un plan 
multianual de gestionare a stocului în 2018, 
dat fiind că starea actuală a stocului nu mai 
pare să necesite măsurile de urgență 
introduse prin planul de refacere a stocului 
de ton roșu (instituit prin Recomandarea 
17-17 de modificare a Recomandării 14-
04), fără însă a slăbi măsurile de 
monitorizare și control existente.

Justificare

SCRS al ICCAT a afirmat în ultimul său raport că Comisia ar trebui să aibă în vedere 
trecerea de la un plan de refacere a stocului la un plan de gestionare a stocului, fără a slăbi 
măsurile actuale de monitorizare și control.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cadrul celei de a 26-a reuniuni 
ordinare din 2019, ICCAT a adoptat 
Recomandarea 19-04 de modificare a 
planului multianual de gestionare stabilit 
prin Recomandarea 18-02. 
Recomandarea 19-04 a ICCAT abrogă și 
înlocuiește Recomandarea 18-02.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
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Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul de gestionare ia în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor tipuri de unelte și tehnici de 
pescuit. În contextul punerii în aplicare a 
planului de gestionare, Uniunea și statele 
membre ar trebui să depună eforturi 
pentru a promova activitățile de pescuit 
costier și utilizarea unor unelte și tehnici de 
pescuit selective și cu impact redus asupra 
mediului și a unor unelte și tehnici 
utilizate în cadrul pescuitului tradițional și 
artizanal, contribuind astfel la asigurarea 
unui nivel echitabil de trai pentru 
economiile locale.

(8) Planul de gestionare ia în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor tipuri de unelte și tehnici de 
pescuit. În contextul punerii în aplicare a 
planului de gestionare, Uniunea și statele 
membre ar trebui să promoveze activitățile 
de pescuit costier și utilizarea unor unelte 
și tehnici de pescuit selective și cu impact 
redus asupra mediului, în special unelte și 
tehnici utilizate în cadrul pescuitului 
tradițional și artizanal, contribuind astfel la 
asigurarea unui nivel echitabil de trai 
pentru economiile locale. Exemple de 
astfel de activități de pescuit tradiționale 
și artizanale sunt, printre altele, tehnica 
cu tradiție îndelungată de folosire a 
capcanelor și de capturare a tonului 
cunoscută sub denumirea de 
„almadrabas”, practicată în anumite zone 
din Marea Mediterană, precum și 
pescuitul de pește proaspăt la scară mică 
cu flote costiere alcătuite din nave de 
pescuit cu momeală, nave de pescuit cu 
paragate și nave de pescuit cu undițe 
manevrate manual. La alocarea 
posibilităților de pescuit de care dispun, 
statele membre ar trebui să distribuie 
cotele naționale în mod echitabil și 
transparent între diferitele segmente de 
flotă, urmărind să redistribuie o parte a 
cotelor pentru activitățile de pescuit 
tradițional și artizanal, ținând seama 
totodată de drepturile istorice.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că o parte suficientă a cotei care 
le revine este prevăzută pentru capturile 
accidentale de ton roșu, în special prin 
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pescuitul tradițional și artizanal.

Justificare

Numeroși pescari care vizează specii apropiate de tonul roșu, cum ar fi peștele-spadă, nu 
dispun de cote pentru capturile lor accidentale de ton roșu.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Ar trebui să se țină seama de 
caracteristicile și nevoile specifice ale 
pescuitului artizanal la scară mică.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Având în vedere că anumite 
recomandări ale ICCAT sunt modificate 
frecvent de către părțile contractante ale 
ICCAT și pot fi modificate în continuare în 
viitor, pentru a transpune rapid în dreptul 
Uniunii viitoarele recomandări ale ICCAT 
de modificare sau de completare a planului 
de gestionare al ICCAT, competența de a 
adopta acte, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, ar trebui să fie delegată 
Comisiei, ținând seama de următoarele 
aspecte: termenele pentru obiectivul 
mortalității prin pescuit necesare pentru a 
menține biomasa stocului la un nivel 
consecvent cu MSY; termenele de 
raportare a informațiilor, perioadele de 
timp ale sezoanelor de pescuit; 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare; procentele și parametrii, 
informațiile care trebuie comunicate 

(14) Având în vedere că anumite 
recomandări ale ICCAT sunt modificate 
frecvent de către părțile contractante ale 
ICCAT și vor fi probabil modificate în 
continuare în viitor, pentru a transpune 
rapid în dreptul Uniunii viitoarele 
recomandări ale ICCAT de modificare sau 
de completare a planului de gestionare al 
ICCAT, competența de a adopta acte, în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, ar 
trebui să fie delegată Comisiei, în privința 
următoarelor aspecte: termenele de 
raportare a informațiilor, perioadele de 
timp ale sezoanelor de pescuit; 
dimensiunile minime de referință pentru 
conservare; procentele și parametrii, 
informațiile care trebuie comunicate 
Comisiei; sarcinile observatorilor naționali 
și regionali, motivele de refuzare a 
autorizației de a transfera pește; motivele 
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Comisiei; sarcinile observatorilor naționali 
și regionali, motivele de refuzare a 
autorizației de a transfera pește; motivele 
pentru confiscarea capturilor și pentru 
ordonarea eliberării peștelui. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare31. În special, pentru a se asigura 
o participare egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

pentru confiscarea capturilor și pentru 
ordonarea eliberării peștelui. Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare31. În special, pentru a se asigura 
o participare egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

__________________ __________________
31 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 31 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Justificare

Considerentul trebuie să fie coerent cu articolul 65 din prezenta propunere.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentului regulament este 
menținerea unei biomase a tonului roșu 
peste nivelurile care pot asigura producția 
maximă durabilă.

Obiectivul prezentului regulament este 
menținerea unei biomase a tonului roșu în 
jur de B0,1, care se atinge pescuind o 
cantitate mai mică sau egală cu F0,1.

Justificare

Acest obiectiv, stabilit de ICCAT, nu se află în contradicție cu obiectivul PCP privind MSY, 
însă este mai specific din punctul de vedere al indicatorului utilizat.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
exploatează resursele biologice marine în 
scop recreativ, turistic sau sportiv;

(6) „pescuit recreativ” înseamnă 
activități necomerciale de pescuit care 
exploatează resursele biologice marine în 
scop recreativ și/sau turistic;

Justificare

Definiția pescuitului sportiv trebuie inclusă în propunere.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „pescuit sportiv” înseamnă 
pescuitul necomercial practicat de 
persoane care sunt membre ale unei 
organizații sportive naționale sau care 
dețin un permis național de pescuit 
sportiv;

Justificare

Aceasta este definiția din Recomandarea ICCAT.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „plasare în cuști” înseamnă 
transferul tonului roșu viu în ferme 
piscicole și hrănirea acestuia în scopul 
îngrășării și al măririi biomasei totale;

(12) „plasare în cuști” înseamnă 
transferul tonului roșu viu din cușca de 
transport sau din capcană în cuștile de 
creștere sau de îngrășare;
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Justificare

Din motive de claritate și uniformitate între PCC-uri, definiția ar trebui să fie aceeași cu cea 
din Recomandarea 18-02 a ICCAT. În cazul în care această definiție generează probleme, ele 
ar trebui soluționate în cadrul ICCAT.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „fermă piscicolă” înseamnă o zonă 
marină delimitată clar prin coordonate 
geografice, utilizată pentru îngrășarea sau 
creșterea tonului roșu capturat cu ajutorul 
capcanelor și/sau al navelor de pescuit cu 
plasă-pungă. Fermele piscicole ar putea 
avea mai multe spații de creștere, toate 
fiind delimitate prin coordonate geografice, 
cu o definire clară a longitudinii și 
latitudinii pentru fiecare punct al 
poligonului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „cameră stereoscopică” înseamnă o 
cameră cu două sau mai multe obiective, 
fiecare obiectiv având un senzor de 
imagine separat sau un cadru de peliculă 
separat, care permite înregistrarea de 
imagini tridimensionale în scopul măsurării 
lungimii peștelui;

(17) „cameră stereoscopică” înseamnă o 
cameră cu două sau mai multe obiective, 
fiecare obiectiv având un senzor de 
imagine separat sau un cadru de peliculă 
separat, care permite înregistrarea de 
imagini tridimensionale în scopul măsurării 
lungimii peștelui și a precizării numărului 
și a greutății exemplarelor de ton roșu;

Justificare

Definiția a fost modificată prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) „efort de pescuit” înseamnă 
produsul capacității și al activității unei 
nave de pescuit de a măsura intensitatea 
operațiunilor de pescuit. Această 
măsurare variază de la o unealtă la alta. 
Pentru pescuitul cu paragate, se măsoară 
în numărul de cârlige sau în numărul de 
ore de utilizare a cârligelor. Pentru navele 
de pescuit cu plasă-pungă, se măsoară în 
numărul de zile petrecute pe 
ambarcațiune (timpul de pescuit și timpul 
de căutare);

(32) „efort de pescuit” înseamnă 
produsul capacității și activității unei nave 
de pescuit; în cazul unui grup de nave de 
pescuit, înseamnă suma eforturilor de 
pescuit ale tuturor navelor din grup;

Justificare

Recomandările ICCAT nu oferă o definiție a „efortului de pescuit”. Dacă ar fi să se includă 
aici o definiție, ar trebui să fie cea de la articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Regulamentul 
de bază privind PCP.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
recoltarea tomului roșu viu nerecoltat 
poate fi permisă în cazul în care Comisia 
instituie un sistem consolidat de control și 
îl raportează Secretariatului ICCAT. 
Sistemul respectiv face parte din planul de 
inspecție al statului membru menționat la 
articolul 13 și include cel puțin măsurile 
stabilite la articolul 26 alineatul (3) și la 
articolul 52.

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
recoltarea în cadrul unei ferme a tonului 
roșu viu nerecoltat provenind dintr-o 
captură făcută într-un an precedent poate 
fi permisă în cazul în care Comisia instituie 
un sistem consolidat de control și îl 
raportează Secretariatului ICCAT. 
Sistemul respectiv face parte din planul de 
inspecție al statului membru menționat la 
articolul 13 și include cel puțin măsurile 
stabilite la articolul 26 alineatul (3) și la 
articolul 52.
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Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot solicita transferarea a 
cel mult 5 % din cota ce le revine în 2019 
în contul anului 2020. Statele membre 
includ această solicitare în planul lor 
privind capacitatea de pescuit.

Justificare

Reportarea cotelor neutilizate este posibilă pentru toate PCC și este prevăzută în 
Recomandarea 19-04 a ICCAT. Statele membre ar trebui să beneficieze și ele de aceeași 
posibilitate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Înainte de începerea unui sezon de 
pescuit, statele membre responsabile de 
fermele piscicole efectuează o evaluare 
aprofundată a tuturor cantităților de ton 
roșu viu reportate după recoltarea generală 
din fermele aflate sub jurisdicția lor. În 
acest scop, toate cantitățile de ton roșu viu 
reportate în anul de capturare care fac 
obiectul recoltării generale în fermele 
piscicole sunt transferate în alte cuști prin 
utilizarea unor sisteme cu camere 
stereoscopice sau a unor metode 
alternative, cu condiția să garanteze același 
nivel de precizie și acuratețe, în 

3. Înainte de începerea unui sezon de 
pescuit, statele membre responsabile de 
fermele piscicole efectuează o evaluare 
aprofundată a tuturor cantităților de ton 
roșu viu reportate după recoltarea generală 
din fermele aflate sub jurisdicția lor. În 
acest scop, toate cantitățile de ton roșu viu 
reportate în anul de capturare care fac 
obiectul recoltării generale în fermele 
piscicole sunt transferate în alte cuști prin 
utilizarea unor sisteme cu camere 
stereoscopice sau a unor metode 
alternative, cu condiția să garanteze același 
nivel de precizie și acuratețe, în 
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conformitate cu articolul 50. Trasabilitatea 
documentată integral va fi asigurată în 
orice moment. Reportarea tonului roșu din 
anii care nu au făcut obiectul recoltei 
trebuie să fie controlat anual folosind 
aceeași procedură de eșantionare pe baza 
evaluării riscurilor.

conformitate cu articolul 50. Trasabilitatea 
documentată integral va fi asigurată în 
orice moment. Reportarea tonului roșu din 
anii care nu au făcut obiectul recoltei 
generale trebuie să fie controlată anual 
aplicând aceeași procedură unor 
eșantioane adecvate pe baza evaluării 
riscurilor.

Justificare

Prin acest amendament se urmărește alinierea textului la Recomandările ICCAT.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 Statele membre pot aloca cote 
sectoriale navelor costiere artizanale 
autorizate să pescuiască ton roșu și includ 
această alocare în planurile lor anuale de 
pescuit. Acestea includ, de asemenea, în 
planurile lor de monitorizare, control și 
inspecție măsuri suplimentare pentru a 
monitoriza îndeaproape utilizarea cotelor 
de către flota respectivă. Statele membre 
pot autoriza un număr diferit de nave să 
utilizeze pe deplin posibilitățile lor de 
pescuit, utilizând parametrii menționați la 
alineatul (1).

2. Statele membre care dispun de 
nave costiere artizanale autorizate să 
pescuiască ton roșu alocă acestor nave o 
cotă sectorială specifică și includ această 
alocare în planurile lor de pescuit. Acestea 
includ, de asemenea, în planurile lor de 
monitorizare, control și inspecție măsuri 
suplimentare pentru a monitoriza 
îndeaproape utilizarea cotelor de către flota 
respectivă. Statele membre pot autoriza un 
număr diferit de nave să utilizeze pe deplin 
posibilitățile lor de pescuit, utilizând 
parametrii menționați la alineatul (1).

Justificare

Prin acest amendament se urmărește alinierea textului la punctul 19 litera (a) din 
Recomandarea 19-04 a ICCAT.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
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Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul alocării posibilităților de pescuit 
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 pentru 
navele de pescuit din Uniune care 
utilizează unelte de pescuit selective sau 
tehnici de pescuit cu impact redus asupra 
mediului.

În conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 
momentul alocării posibilităților de pescuit 
de care dispun, statele membre utilizează 
criterii transparente și obiective, inclusiv 
criterii de mediu, sociale și economice, 
precum și drepturile istorice și, de 
asemenea, asigură 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 pentru navele de pescuit 
din Uniune care utilizează unelte de pescuit 
selective sau tehnici de pescuit cu impact 
redus asupra mediului. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, statele membre care alocă 
mai puțin de 20 % din cota lor de ton roșu 
navelor costiere artizanale stabilesc un 
plan de redistribuire a alocărilor anuale 
de pescuit, cu scopul de a crește cota 
alocată respectivelor nave. Statele 
membre prezintă în acest plan modul în 
care vor încerca să redistribuie cota în 
conformitate cu principiile și criteriile 
menționate la primul paragraf.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru căruia i-a fost alocată Fiecare stat membru căruia i-a fost alocată 
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o cotă de ton roșu stabilește un plan anual 
de gestionare a capacității de pescuit. În 
acel plan, statele membre își adaptează 
numărul de nave de pescuit astfel încât să 
se asigure că capacitatea de pescuit 
corespunde posibilităților de pescuit 
alocate navelor de capturare în perioada de 
timp relevantă. Statele membre își 
adaptează capacitatea de pescuit utilizând 
parametrii definiți în actul Uniunii în 
vigoare pentru alocările posibilităților de 
pescuit. Adaptarea capacității de pescuit 
pentru navele de pescuit cu plasă-pungă 
este limitată la o variație maximă de 20 % 
față de valoarea de referință a capacității de 
pescuit din 2018.

o cotă de ton roșu stabilește un plan anual 
de gestionare a capacității de pescuit. În 
acel plan, statele membre își adaptează 
numărul de nave de capturare și de 
capcane astfel încât să se asigure că 
capacitatea de pescuit corespunde 
posibilităților de pescuit alocate navelor de 
capturare și capcanelor în perioada de timp 
relevantă. Statele membre își adaptează 
capacitatea de pescuit utilizând parametrii 
definiți în actul Uniunii în vigoare pentru 
alocările posibilităților de pescuit. 
Adaptarea capacității de pescuit a Uniunii 
pentru navele de pescuit cu plasă-pungă 
este limitată la o variație maximă de 20 % 
față de valoarea de referință a capacității de 
pescuit din 2018.

Justificare

Paragraful a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT. Capcanele sunt considerate nave de pescuit în temeiul 
articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul 1380/2013. Și capcanele au cote alocate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. După caz, statele membre transmit 
Comisiei, până la data de 15 mai a 
fiecărui an, planuri de gestionare a 
activității de creștere revizuite.

Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care un stat membru nu 
transmite Comisiei oricare dintre planurile 
menționate la alineatul (1) în termenul 
prevăzut sau în cazul în care Comisia 
identifică un caz de neconformare gravă cu 
dispozițiile prezentului regulament, astfel 
cum s-a stabilit în rapoartele finale de 
inspecție, aceasta poate decide să nu 
aprobe planurile depuse și să transmită 
Secretariatului ICCAT planul Uniunii fără 
să includă planurile statelor membre 
vizate.

3. În cazul în care un stat membru nu 
transmite Comisiei oricare dintre planurile 
menționate la alineatul (1) în termenul 
prevăzut sau în cazul în care Comisia 
identifică un caz de neconformare gravă cu 
dispozițiile prezentului regulament în ceea 
ce privește planurile anuale de pescuit, 
astfel cum s-a stabilit în rapoartele finale 
de inspecție, aceasta poate decide să nu 
aprobe planurile depuse și să transmită 
Secretariatului ICCAT planul Uniunii fără 
să includă planurile statului membru vizat.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Prin derogare de la alineatul (1) 
de la prezentul articol, Cipru și Grecia pot 
solicita în planurile lor anuale de pescuit, 
astfel cum se menționează la articolul 10, 
ca navelor de pescuit cu plasă-pungă care 
arborează pavilionul lor să li se permită 
să pescuiască, de la 15 mai până la 1 
iulie, ton roșu în estul Mării Mediterane 
(zonele de pescuit 37.3.1 și 37.3.2 ale 
FAO).

Justificare

Derogarea este inclusă în Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1), 2. Prin derogare de la alineatul (1) de 
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Croația poate solicita în planurile sale 
anuale de pescuit, astfel cum se 
menționează la articolul 10, ca navelor de 
pescuit cu plasă-pungă aflate sub 
pavilionul său să li se permită să 
pescuiască, până la 15 iulie, ton roșu în 
Marea Adriatică în scopul creșterii (zona 
de pescuit 37.2.1 a FAO).

la prezentul articol, Croația și Italia pot 
solicita în planurile lor anuale de pescuit, 
astfel cum se menționează la articolul 10, 
ca navelor de pescuit cu plasă-pungă aflate 
sub pavilionul lor să li se permită să 
pescuiască, de la 26 mai până la 15 iulie, 
ton roșu în Marea Adriatică în scopul 
creșterii (zona de pescuit 37.2.1 a FAO).

Justificare

Textul ar trebui să fie aliniat la Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul în care un stat membru demonstrează 
că, din cauza vântului cu putere de 
minimum 4 pe scara Beaufort, unele 
dintre navele sale de pescuit cu plasă-
pungă care pescuiesc ton roșu în Oceanul 
Atlantic de Est și în Marea Mediterană nu 
au fost în măsură să își utilizeze zilele de 
pescuit normale, în cursul unui an, statul 
membru respectiv poate reporta un număr 
maxim de 10 zile pierdute până la 11 iulie 
în anul respectiv pentru navele vizate. 
Lipsa de activitate a navelor vizate și, în 
cazul unei operațiuni comune de pescuit, a 
tuturor navelor implicate, este justificată în 
mod corespunzător prin rapoarte 
meteorologice și prin pozițiile înregistrate 
în VMS.

3. Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), în cazul în care un stat membru îi 
demonstrează Comisiei că, din cauza unor 
fenomene meteorologice extraordinare 
sau a unei crize în domeniul sănătății 
publice, unele dintre navele sale de pescuit 
cu plasă-pungă care pescuiesc ton roșu în 
Oceanul Atlantic de Est și în Marea 
Mediterană nu au fost în măsură să își 
utilizeze zilele de pescuit care le-au fost 
alocate în cursul sezonului de pescuit, 
statul membru respectiv poate prelungi 
sezonul de pescuit cu un număr de zile de 
pescuit echivalent zilelor pierdute de către 
navele în cauză, însă nu mai mult de 10 
zile pierdute. Lipsa de activitate a navelor 
vizate și, în cazul unei operațiuni comune 
de pescuit, a tuturor navelor implicate, este 
justificată, în cazul unor fenomene 
meteorologice extraordinare, în mod 
corespunzător prin rapoarte meteorologice 
și prin pozițiile înregistrate în VMS.

Amendamentul 26

Propunere de regulament



RR\1212714RO.docx 19/34 PE647.097v02-00

RO

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru adoptă 
dispoziții privind includerea capturilor 
accidentale de ton roșu în cadrul cotei sale 
și informează Comisia în legătură cu 
acestea în momentul transmiterii planului 
de pescuit.

1. Fiecare stat membru adoptă 
dispoziții privind includerea unor capturi 
accidentale suficiente de ton roșu în cadrul 
cotei sale și informează Comisia în 
legătură cu acestea în momentul 
transmiterii planului de pescuit.

Justificare

Numeroși pescari care vizează specii apropiate de tonul roșu, cum ar fi peștele-spadă, nu 
dispun de cote pentru capturile lor accidentale de ton roșu. Trebuie să se asigure faptul că o 
parte suficientă a cotei aferente tonului roșu este prevăzută pentru capturile accidentale.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Navele de pescuit cu plasă-pungă 
din Uniune nu participă la operațiuni 
comune de pescuit cu nave de pescuit cu 
plasă-pungă din alte PCC.

3. Navele de pescuit cu plasă-pungă 
din Uniune nu participă la operațiuni 
comune de pescuit cu nave de pescuit cu 
plasă-pungă din alte PCC. Cu toate 
acestea, statele membre pot autoriza 
navele lor de pescuit cu plasă-pungă să 
participe la operațiuni comune de pescuit 
cu PCC care au mai puțin de cinci nave 
de pescuit cu plasă-pungă autorizate. În 
acest scop, se încheie în prealabil un 
protocol între statul membru și PCC în 
cauză privind procedurile operaționale 
care trebuie urmate de către navele și 
autoritățile fiecărei părți, în special în 
ceea ce privește documentele de declarare 
a capturilor în conformitate cu legislația 
aplicabilă.

Justificare

Propunerea Comisiei omite să includă punctul 62 din Recomandarea 19-04, care prevede o 
derogare de la interdicția privind operațiunile de pescuit comune. Această derogare ar trebui 
să fie însoțită de anumite condiții, în special încheierea unui protocol între părțile interesate.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoartele lunare cu privire la cantități Rapoartele săptămânale cu privire la 
cantități

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru transmite Comisiei, 
înainte de a 15-a zi a fiecărei luni, datele 
privind cantitățile de ton roșu capturate, 
debarcate, transbordate sau plasate în cuști 
în luna precedentă de către navele de 
pescuit sau capcanele care arborează 
pavilionul statului membru sau înregistrate 
în statul membru respectiv. Informațiile 
furnizate sunt structurate pe tipuri de unelte 
de pescuit, inclusiv în cazul capturilor 
accidentale, al capturilor efectuate prin 
pescuit sportiv și recreativ și al capturilor 
egale cu zero. Comisia transmite de îndată 
respectivele informații Secretariatului 
ICCAT.

Fiecare stat membru transmite Comisiei 
rapoarte săptămânale privind capturile. 
Aceste rapoarte conțin datele privind 
cantitățile de ton roșu capturate, debarcate, 
transbordate sau plasate în cuști în 
săptămâna precedentă de către navele de 
pescuit sau capcanele care arborează 
pavilionul statului membru sau înregistrate 
în statul membru respectiv. Informațiile 
furnizate sunt structurate pe tipuri de unelte 
de pescuit, inclusiv în cazul capturilor 
accidentale, al capturilor efectuate prin 
pescuit sportiv și recreativ și al capturilor 
egale cu zero. În cazul navelor cu plasă-
pungă și al capcanelor, rapoartele trebuie 
să fie în conformitate cu dispozițiile de la 
articolul 31, mutatis mutandis. Comisia 
transmite de îndată respectivele informații 
Secretariatului ICCAT.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că un 4. Statele membre se asigură că un 
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observator regional al ICCAT este 
repartizat fiecărei ferme piscicole în cursul 
întregii perioade în care se desfășoară 
operațiunile de plasare în cuști. În cazurile 
de forță majoră și în urma confirmării 
circumstanțelor care constituie forță majoră 
de către autoritățile competente ale statului 
membru în cauză, un observator regional al 
ICCAT poate fi repartizat la două ferme 
piscicole concomitent pentru a asigura 
continuitatea operațiunilor de creștere. 
Totuși, statul membru responsabil de 
fermele piscicole solicită imediat trimiterea 
unui observator regional suplimentar.

observator regional al ICCAT este 
repartizat fiecărei ferme piscicole în cursul 
întregii perioade în care se desfășoară 
operațiunile de plasare în cuști. În cazurile 
de forță majoră și în urma confirmării 
circumstanțelor care constituie forță majoră 
de către autoritățile statului membru în 
cauză în care se află ferma piscicolă, un 
observator regional al ICCAT poate fi 
repartizat la două ferme piscicole 
concomitent pentru a asigura continuitatea 
operațiunilor de creștere. Totuși, statul 
membru responsabil de fermele piscicole 
solicită imediat trimiterea unui observator 
regional suplimentar.

Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu toate acestea, atunci când 
înregistrarea video nu are o calitate sau o 
claritate suficientă pentru estimarea 
cantităților transferate, căpitanul navei sau 
operatorul fermei sau al capcanei poate 
solicita autorităților statului membru 
responsabil autorizația de a efectua o nouă 
operațiune de transfer și de a furniza 
observatorului regional înregistrarea video 
aferentă. Dacă acest control voluntar al 
transferului nu se încheie cu rezultate 
satisfăcătoare, statul membru responsabil 
deschide o anchetă. Dacă, în urma 
anchetei, se confirmă faptul că calitatea 
înregistrării video nu permite estimarea 
cantităților implicate în transfer, autoritățile 
de control ale statului membru responsabil 
dispun efectuarea unei operațiuni de 
transfer de control și furnizează 

3. Cu toate acestea, atunci când 
înregistrarea video nu are o calitate sau o 
claritate suficientă pentru estimarea 
cantităților transferate, căpitanul navei sau 
operatorul fermei sau al capcanei poate 
solicita autorităților statului membru 
responsabil autorizația de a efectua o nouă 
operațiune de transfer și de a furniza 
observatorului regional înregistrarea video 
aferentă. Dacă acest control voluntar al 
transferului nu se încheie cu rezultate 
satisfăcătoare, statul membru responsabil 
deschide o anchetă. Dacă, în urma 
anchetei, se confirmă faptul că calitatea 
înregistrării video nu permite estimarea 
cantităților implicate în transfer, autoritățile 
de control ale statului membru responsabil 
dispun efectuarea unei alte operațiuni de 
transfer de control și furnizează 
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înregistrarea video aferentă observatorului 
regional al ICCAT. Noile transferuri se 
efectuează sub forma unor transferuri de 
control până în momentul în care calitatea 
înregistrării video va permite estimarea 
cantităților transferate.

înregistrarea video aferentă observatorului 
regional al ICCAT. Noile transferuri se 
efectuează sub forma unor transferuri de 
control până în momentul în care calitatea 
înregistrării video va permite estimarea 
cantităților transferate.

Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când rezultatele programului 
indică o diferență între cantitățile de ton 
roșu plasat cuști și cantitățile de ton roșu 
care, conform rapoartelor, a fost capturat 
și/sau transferat, statul membru de care 
aparține ferma piscicolă deschide o 
anchetă în cooperare cu statul membru sau 
PCC de care aparține nava de capturare 
sau capcana.

4. Atunci când rezultatele programului 
indică o diferență între cantitățile de ton 
roșu plasat în cuști și cantitățile de ton roșu 
care, conform rapoartelor, a fost capturat 
și/sau transferat, se lansează o anchetă de 
către statul membru de pavilion al navei 
de capturare sau al capcanei în cooperare 
cu statul membru sau PCC de care aparține 
ferma piscicolă.

Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația de plasare în cuști Raportul privind plasarea în cuști
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de o săptămână de la 
finalizarea operațiunii de plasare în cuști, 
statul membru de care aparține ferma 
piscicolă transmite o declarație de plasare 
în cuști, în conformitate cu anexa XIV, 
statului membru sau PCC ale cărui/cărei 
nave sau capcane au capturat tonul roșu și 
Comisiei. Comisia transmite aceste 
informații Secretariatului ICCAT.

1. În termen de o săptămână de la 
finalizarea operațiunii de plasare în cuști, 
statul membru de care aparține ferma 
piscicolă transmite un raport privind 
plasarea în cuști care include declarația 
de plasare în cuști prevăzută de anexa XIV 
statului membru sau PCC ale cărui/cărei 
nave sau capcane au capturat tonul roșu și 
Comisiei. Comisia transmite aceste 
informații Secretariatului ICCAT.

Justificare

Recomandările 18-02 și 19-04 ale ICCAT numesc acest document „raport privind plasarea în 
cuști”, astfel că, din motive de claritate, este de preferat să se folosească același termen.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În sensul alineatului (2), fiecare stat 
membru de care aparțin fermele piscicole 
stabilește un procent minim pentru peștele 
care trebuie controlat.  Procentul respectiv 
este prevăzut în planul anual de inspecție 
menționat la articolul 13. Fiecare stat 
membru transmite Comisiei rezultatele 
controalelor aleatorii efectuate în fiecare 
an. Comisia transmite aceste rezultate 
Secretariatului ICCAT în luna aprilie a 
anului următor.

3. În sensul alineatului (2), fiecare stat 
membru de care aparțin ferme piscicole 
stabilește un procent minim pentru peștele 
care trebuie controlat. Procentul respectiv 
este prevăzut în planul anual de inspecție 
menționat la articolul 13. Fiecare stat 
membru transmite Comisiei rezultatele 
controalelor aleatorii efectuate în fiecare 
an. Comisia transmite aceste rezultate 
Secretariatului ICCAT în luna aprilie a 
anului următor perioadei căreia îi 
corespunde cota.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 54 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul privind plasarea în cuști Raportul de sinteză privind plasarea în 
cuști

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care fac obiectul obligației 
de a transmite declarațiile privind plasarea 
în cuști în temeiul articolului 51 trimit 
Comisiei, în fiecare an, până la 31 iulie 
pentru anul precedent, un raport privind 
plasarea în cuști. Comisia trimite aceste 
informații Secretariatului ICCAT până la 
data de 1 august a fiecărui an. Raportul 
conține următoarele informații:

Statele membre care fac obiectul obligației 
de a transmite declarațiile și rapoartele 
privind plasarea în cuști în temeiul 
articolului 51 trimit Comisiei, în fiecare an, 
până la 31 iulie pentru anul precedent, un 
raport de sinteză privind plasarea în cuști. 
Comisia trimite aceste informații 
Secretariatului ICCAT până la data de 1 
august a fiecărui an. Raportul de sinteză 
privind plasarea în cuști conține 
următoarele informații:

Justificare

Din motive de claritate, este necesar să se facă distincția între rapoartele individuale privind 
plasarea în cuști și raportul anual pe care statele membre sunt obligate să îl trimită Comisiei 
în fiecare an.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Din rațiuni de control, căpitanul sau 
reprezentantul său trebuie să se asigure că 
transmiterea datelor VMS de la navele de 
capturare autorizate să pescuiască activ ton 

3. Din rațiuni de control, căpitanul sau 
reprezentantul său trebuie să se asigure că 
transmiterea datelor VMS de la navele de 
capturare autorizate să pescuiască activ ton 



RR\1212714RO.docx 25/34 PE647.097v02-00

RO

roșu nu se întrerupe atunci când navele se 
află în port.

roșu nu se întrerupe atunci când navele se 
află în port, cu excepția cazului în care 
există un sistem de declarare a intrărilor 
și a ieșirilor navelor din port (sistem 
„hail”).

Justificare

Derogarea este inclusă în Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 60 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolelor 89 - 91 
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și, în 
special, obligației statelor membre de a lua 
măsuri adecvate de asigurare a respectării 
normelor în ceea ce privește o anumită 
navă de pescuit, statul membru responsabil 
de ferma (fermele) piscicolă (piscicole) 
pentru tonul roșu ia măsurile adecvate de 
asigurare a respectării normelor în ceea ce 
privește o anumită fermă, în cazul în care 
s-a stabilit, în conformitate cu dreptul său, 
că ferma piscicolă respectivă nu respectă 
dispozițiile articolelor 45 - 55. În funcție de 
gravitatea încălcării și în conformitate cu 
dispozițiile relevante din dreptul național, 
măsurile pot include suspendarea sau 
retragerea din registrul fermelor piscicole 
de ton roșu, precum și impunerea unor 
amenzi.

Fără a aduce atingere articolelor 89 - 91 
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și, în 
special, obligației statelor membre de a lua 
măsuri adecvate de asigurare a respectării 
normelor în ceea ce privește o anumită 
navă de pescuit, statul membru responsabil 
de ferma (fermele) piscicolă (piscicole) 
pentru tonul roșu ia măsurile adecvate de 
asigurare a respectării normelor în ceea ce 
privește o anumită fermă, în cazul în care 
s-a stabilit, în conformitate cu dreptul său, 
că ferma piscicolă respectivă nu respectă 
dispozițiile articolelor 45 - 55. În funcție de 
gravitatea încălcării și în conformitate cu 
dispozițiile relevante din dreptul național, 
aceste măsuri pot include în special 
suspendarea autorizației sau retragerea din 
registrul ICCAT al instalațiilor de creștere 
a tonului roșu, instituit în conformitate cu 
Recomandarea 06-07 a ICCAT, și/sau 
impunerea unor amenzi.

Justificare

Paragraful a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 40
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Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentelor (CE) nr. 1224/2009 și 
(CE) nr. 1005/2008 și Regulamentului 
(UE) nr. 1379/201346, sunt interzise, în 
Uniune, operațiunile de comerț, de 
debarcare, de import, de export, de plasare 
în cuști în scopul îngrășării sau al creșterii, 
de reexport și de transbordare a tonului 
roșu, dacă aceste operațiuni nu sunt însoțite 
de documente exacte, complete și validate 
prevăzute în prezentul regulament, în 
articolul 4b din Regulamentul (CE) nr. 
1936/2001 și în legislația Uniunii de 
transpunere a normelor ICCAT privind 
programul de documentare a capturilor.

1. Fără a aduce atingere 
Regulamentelor (CE) nr. 1224/2009 și 
(CE) nr. 1005/2008 și Regulamentului 
(UE) nr. 1379/201346, sunt interzise, în 
Uniune, operațiunile de comerț, de 
debarcare, de import, de export, de plasare 
în cuști în scopul îngrășării sau al creșterii, 
de reexport și de transbordare a tonului 
roșu, dacă aceste operațiuni nu sunt însoțite 
de documente exacte, complete și validate 
prevăzute în prezentul regulament, în 
articolul 4b din Regulamentul (CE) nr. 
1936/2001 și în legislația Uniunii de 
transpunere a normelor ICCAT privind 
programul de documentare a capturilor de 
ton roșu.

_________________ _________________
46 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

46 Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului (JO L 354, 
28.12.2013, p. 1).

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tonul roșu a fost capturat cu 
ajutorul unor nave de pescuit sau al unor 
capcane al căror stat de pavilion nu dispune 
de o cotă, de o limită de captură sau de un 
efort de pescuit alocat pentru tonul roșu, în 
temeiul măsurilor de conservare și 
gestionare ale ICCAT; sau

(a) tonul roșu a fost capturat cu 
ajutorul unor nave de pescuit sau al unor 
capcane al căror stat de pavilion nu dispune 
de o cotă sau de o limită de captură pentru 
tonul roșu, în temeiul măsurilor de 
conservare și gestionare ale ICCAT; sau
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Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivul pentru mortalitatea 
peștilor în vederea menținerii biomasei 
stocului la MSY, astfel cum se 
menționează la articolul 3;

eliminat

Justificare

Obiectivul pentru mortalitatea peștilor prin pescuit constituie un element esențial al 
regulamentului și, prin urmare, ar trebui să fie modificat numai prin procedura legislativă 
ordinară (codecizie).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cel mult 90 % din cota sa de ton 
roșu navelor sale de capturare din Marea 
Adriatică în scopul creșterii.

Justificare

Această derogare este inclusă în Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa X – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care înregistrarea video 
nu este de o calitate suficientă pentru a se 
estima numărul de exemplare de ton roșu 
care sunt transferate, autoritățile de 
control solicită un nou transfer. Noul 
transfer include deplasarea tuturor 
exemplarelor de ton roșu din cușca 
receptoare într-o altă cușcă, care trebuie să 
fie goală.

(9) În cazul în care înregistrarea video 
nu este de o calitate suficientă pentru a se 
estima numărul de exemplare de ton roșu 
care sunt transferate, operatorul poate 
solicita autorităților de pavilion ale navei 
sau ale capcanei să efectueze un transfer 
voluntar de control. Acest transfer 
voluntar de control include transferul 
tuturor exemplarelor de ton roșu din cușca 
receptoare într-o altă cușcă, care trebuie să 
fie goală. În cazul în care peștele provine 
dintr-o capcană, tonul roșu transferat 
deja din capcană în cușca receptoare 
poate fi plasat din nou în capcană, caz în 
care transferul de control se anulează sub 
supravegherea observatorului regional al 
ICCAT.

Justificare

Alineatul a fost modificat prin Recomandarea 19-04 a ICCAT, care a modificat 
Recomandarea 18-02 a ICCAT.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa XI – partea B – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru de care aparține 
ferma piscicolă prezintă un raport atât 
statului membru sau PCC de care aparține 
nava de capturare sau capcana, cât și 
Comisiei, incluzând următoarele 
documente:

(2) În termen de 15 zile de la data 
plasării în cuști, statul membru de care 
aparține ferma piscicolă prezintă un raport 
atât statului membru sau PCC de care 
aparține nava de capturare sau capcana, cât 
și Comisiei, incluzând următoarele 
documente:

Justificare

Calendarul este stabilit în Recomandarea 18-02 a ICCAT.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii

Uniunea Europeană este, din 14 noiembrie 1997, parte contractantă la Convenția internațională 
pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic („Convenția ICCAT”). 

Convenția ICCAT prevede un cadru pentru cooperarea regională în domeniul conservării și 
gestionării speciilor de ton și a speciilor înrudite cu tonul din Oceanul Atlantic și din mările 
adiacente, prin înființarea unei Comisii Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul 
Atlantic (ICCAT). 

ICCAT are autoritatea de a adopta recomandări obligatorii pentru conservarea și gestionarea 
activităților de pescuit care intră în domeniul său de competență. Aceste acte sunt adresate, în 
principal, părților contractante la ICCAT, dar includ, de asemenea, obligații pentru operatorii 
privați (de exemplu, pentru comandanții navelor). Recomandările ICCAT intră în vigoare la 
șase luni de la adoptare și trebuie să fie puse în aplicare în dreptul Uniunii cât mai curând 
posibil.

Conținutul propunerii

Prin urmare, obiectivul propunerii examinate în prezent (COM(2019)0619) este transpunerea 
în legislația UE a Recomandării 18-02 a ICCAT, care stabilește un plan multianual de 
gestionare a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană 
(denumit în continuare „planul de gestionare”). Recomandarea a fost adoptată în cadrul celei 
de a 21-a reuniuni speciale a ICCAT, care s-a desfășurat la Dubrovnik între 12 și 19 noiembrie 
2018.

Planul de gestionare respectă avizul Comitetului permanent pentru cercetare și statistică 
(„SCRS”) care prevede că ICCAT ar trebui să stabilească un plan multianual de gestionare a 
stocului în 2018, dat fiind că starea actuală a stocului nu pare să mai necesite măsurile de 
urgență introduse prin planul de refacere a stocului de ton roșu în urma Recomandării 17-17 de 
modificare a Recomandării 14-04. Aceasta din urmă a fost transpusă în legislația UE prin 
Regulamentul (UE) 2016/1627.

Transpunerea se referă la toate măsurile de control care privesc capturarea și creșterea tonului 
roșu în apele UE și/sau de către navele UE în zona convenției. 

Recomandarea 18-02 a ICCAT prevede un plan de gestionare care este, în general, mai flexibil 
decât normele actuale ale planului de refacere a stocului, cu toate că unele măsuri sunt mai 
precise sau mai restrictive, precum controalele în fermele piscicole. Principalele diferențe pot 
fi sintetizate după cum urmează:

(a) sezoane deschise: prezenta propunere prevede că sezonul deschis navelor de pescuit cu 
plasă-pungă este mai lung cu 10 zile decât în Regulamentul (UE) 2016/1627, cu excepția 
cazului în care statele membre stabilesc dispoziții diferite în planurile lor anuale de 
pescuit;



RR\1212714RO.docx 31/34 PE647.097v02-00

RO

(b) în prezenta propunere, limita capturilor accidentale crește până la 20 %, în comparație 
cu limita de 5 % prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/1627;

(c) capacitatea de pescuit: comparativ cu Regulamentul (UE) 2016/1627, în temeiul 
prezentei propuneri, sunt autorizate să pescuiască cu până la 20 % mai multe nave de 
pescuit cu plasă-pungă (perioada de referință 2018) și se recunoaște o nouă cotă 
sectorială pentru pescuitul la scară mică în Insulele Azore, Madeira și Insulele Canare;

(d) capacitatea de creștere: prin intermediul prezentei propuneri, ar putea exista cu 7 % mai 
mulți pești în fermele piscicole;

(e) transferuri în cadrul aceleiași ferme piscicole și controale aleatorii: sistemul de control 
al tonului roșu este întărit în ceea ce privește monitorizarea peștilor vii în ferme. Aceasta 
se efectuează prin intermediul controalelor aleatorii pe baza analizei riscurilor și a unei 
estimări a reportării prin utilizarea camerelor stereoscopice.

Poziția raportorului

Raportorul solicită ca Recomandarea 18-02 a ICCAT să fie transpusă cu rigurozitate, pentru a 
stabili condiții de concurență echitabile pentru operatorii din UE în raport cu operatorii din țări 
terțe. El consideră că este esențial ca tuturor actorilor implicați în activități de pescuit să li se 
aplice condiții identice, pentru a se asigura sprijin și înțelegere din partea sectorului.

În acest caz, Comisia a transpus foarte exact recomandarea relevantă a ICCAT, cu excepția 
unor cazuri specifice, și anume:

(a)  definiția „plasării în cuști” de la articolul 5;
(b) articolul 16 privind sezoanele de pescuit ar trebui să includă derogări pentru estul Mării 

Mediterane și pentru Marea Adriatică, astfel cum sunt prevăzute în recomandarea 
ICCAT;

(c) articolul 56 privind transmiterea datelor VMS ar trebui să includă o excepție pentru 
operațiunile în care există un sistem de declarare a intrărilor sau a ieșirilor navelor din 
port (sistem „hail”);

(d) anexa I ar trebui să includă o limită procentuală a cotelor care pot fi alocate în scopul 
creșterii în Marea Adriatică;

(e) anexa XI ar trebui să includă un calendar pentru transmiterea de rapoarte între 
autoritățile statelor membre.

Prin urmare, raportorul propune să se facă modificări specifice în cazurile de mai sus, pentru a 
alinia propunerea la recomandarea ICCAT.

Raportorul sugerează, de asemenea, să se modifice terminologia din declarația de plasare în 
cuști și din raportul privind plasarea în cuști la articolele 51 și, respectiv, 54 din propunere, 
pentru a le alinia mai bine la terminologia utilizată în recomandarea ICCAT și pentru a evita 
confuziile.

În cadrul celei de a 26-a reuniuni ordinare, care a avut loc în Palma de Mallorca în noiembrie 
2019, ICCAT a adoptat Recomandarea 19-04, care aduce câteva modificări minore la 
Recomandarea 18-02. Amendamentele au fost aprobate de Uniunea Europeană și se referă la 
următoarele articole:

(a) articolul 5, definiția camerei stereoscopice;
(b) articolul 7, reportarea tonului roșu viu nerecoltat;
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(c) articolul 12, planurile anuale de gestionare a capacității de pescuit;
(d) articolul 14, planurile anuale de gestionare a activității de creștere;
(e) articolul 35, rapoartele cu privire la cantități;
(f) articolul 38, programul regional de observare al ICCAT;
(g) articolul 43, verificarea de către observatorii regionali ai ICCAT și desfășurarea 

anchetelor;
(h) articolul 50, măsurile și programele pentru estimarea cantității de ton roșu care urmează 

a fi plasat în cuști, în număr și în greutate;
(i) articolele 51 și 54, declarația de plasare în cuști și raportul privind plasarea în cuști;
(j) articolul 60, asigurarea respectării normelor;
(k) articolul 61, măsurile de comercializare;
(l) anexa X, standarde minime pentru procedurile de înregistrare video.

Raportorul propune amendamente la articolele menționate mai sus, pentru a alinia textul la 
Recomandarea 19-04 a ICCAT. 

În fine, raportorul consideră că epidemia de COVID-19 are un impact extraordinar asupra 
activităților de pescuit, inclusiv a activităților de pescuit de ton roșu. Prin urmare, consideră 
că este oportun să se extindă sezonul de pescuit pentru pescuitul de ton roșu cu plase-pungă 
până la data de 11 iulie, dacă navele de pescuit cu plase-pungă care pescuiesc ton roșu nu și-
au putut utiliza zilele de pescuit normale din cauza unei crize în domeniul sănătății publice.
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