
RR\1218443RO.docx PE657.419v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Document de ședință

A9-0220/2020

17.11.2020

***I
RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de 
conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de 
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Isabel Carvalhais



PE657.419v02-00 2/19 RR\1218443RO.docx

RO
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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 
modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în 
zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0215),

– 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 (C9-0157/2020),

– 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 (A9-0220/2020),

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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) De la adoptarea Regulamentul 
(UE) 2019/833 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, Organizația de Pescuit în 
Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) a adoptat, 

(1) De la adoptarea Regulamentului 
(UE) 2019/833 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, Organizația de Pescuit în 
Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) a adoptat, 
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la cea de a 41-a reuniune anuală a sa, o 
serie de decizii obligatorii din punct de 
vedere juridic pentru conservarea 
resurselor piscicole care intră în domeniul 
său de competență.

la cea de a 41-a și cea de a 42-a reuniune 
anuală a sa din 2019 și 2020 o serie de 
decizii obligatorii din punct de vedere 
juridic pentru conservarea resurselor 
piscicole care intră în domeniul său de 
competență.

__________________ __________________
2 Regulamentul (UE) 2019/833 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri 
de conservare și executare care se aplică în 
zona de reglementare a Organizației de 
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1627 și de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr. 2115/2005 și (CE) nr. 1386/2007 
ale Consiliului (JO L 141, 28.5.2009, p. 1).

2 Regulamentul (UE) 2019/833 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri 
de conservare și executare care se aplică în 
zona de reglementare a Organizației de 
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2016/1627 și de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr. 2115/2005 și (CE) nr. 1386/2007 
ale Consiliului (JO L 141, 28.5.2009, p. 1).

Justificare

Trebuie să se menționeze și reuniunea din 2020, deoarece unele dintre deciziile adoptate sunt 
introduse de raportor sub formă de amendamente.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deciziile respective sunt adresate 
părților contractante la NAFO, dar includ și 
obligații pentru operatori. În urma intrării 
lor în vigoare la 2 decembrie 2019, 
măsurile de conservare și executare ale 
NAFO (MCE) devin obligatorii pentru 
toate părțile contractante la NAFO. În ceea 
ce privește Uniunea, ele trebuie să fie 
încorporate în dreptul Uniunii în măsura în 
care nu sunt deja prevăzute de dreptul 
Uniunii.

(2) Deciziile respective sunt adresate 
părților contractante la NAFO, dar includ și 
obligații pentru operatori. Au intrat în 
vigoare noi măsuri de conservare și 
executare ale NAFO (MCE) care sunt 
obligatorii pentru toate părțile contractante 
la NAFO. În ceea ce privește Uniunea, ele 
trebuie să fie încorporate în dreptul Uniunii 
în măsura în care nu sunt deja prevăzute de 
dreptul Uniunii.

Justificare

Trebuie să se modifice trimiterea, astfel încât să reiasă că au intrat în vigoare două serii 
diferite de MCE, cea din 2019 și cea din 2020, care au adus modificări obligatorii pentru 
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toate părțile contractante la NAFO și care sunt în prezent încorporate în dreptul Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 1 - litera b
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 3 – punctul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) « site-ul MCS » înseamnă site-ul 
internet de monitorizare, control și 
supraveghere al NAFO, care conține 
informații relevante pentru inspecțiile pe 
mare și în port. Procedura de acordare a 
accesului la acest site internet persoanelor 
fizice din cadrul părților contractante este 
prezentată în anexa II.XX la MCE la care 
se face referire la punctul 45 din anexa la 
prezentul regulament.”.

(31) « site-ul MCS » înseamnă site-ul 
internet de monitorizare, control și 
supraveghere al NAFO, care conține 
informații relevante pentru inspecțiile pe 
mare și în port. Procedura de acordare a 
accesului la acest site internet persoanelor 
fizice din cadrul părților contractante este 
prezentată în anexa II.H la MCE la care se 
face referire la punctul 45 din anexa la 
prezentul regulament.

Justificare

Trimiterea la anexa la MCE este incorectă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) La articolul 6 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(fa) își încetează activitatea de pescuit 
direcționat de cod în diviziunea 3M între 
data de 31 decembrie 2020 ora 24:00 UTC 
(ora universală coordonată) și data de 31 
martie 2021 ora 24.00 UTC;”
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Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 9a
Codul din diviziunea 3M
1. Următoarele măsuri de control se 
aplică navelor care au la bord capturi de 
cod din diviziunea 3M de peste 1 250 kg:
(a) navele debarcă sau transbordează 
capturile de cod din diviziunea 3M numai 
în porturile desemnate în conformitate cu 
articolul 39;
(b) cu cel puțin 48 de ore înainte de 
ora estimată de sosire în port, o navă sau 
reprezentantul acesteia în numele navei 
comunică autorității portuare competente 
ora sa de sosire estimată, cantitatea 
estimată de cod din diviziunea 3M 
reținută la bord și informații despre 
diviziunea sau diviziunile în care s-au 
efectuat toate celelalte capturi de cod 
reținute la bord;
(c) fiecare stat membru inspectează 
fiecare debarcare sau transbordare de cod 
din diviziunea 3M în porturile sale și 
pregătește un raport al inspecției în 
formatul prevăzut în anexa IV.C la MCE, 
la care se face trimitere la punctul 9 din 
anexa la prezentul regulament, pe care îl 
trimite Comisiei și, în copie, EFCA, în 
termen de 12 zile lucrătoare de la data 
finalizării inspecției. Raportul respectiv 
identifică și furnizează detalii referitoare 
orice încălcare a prezentului regulament 
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constatată în timpul inspecției în port. 
Acesta include toate informațiile relevante 
disponibile cu privire la încălcările 
constatate în larg în timpul campaniei 
curente a navei de pescuit inspectate.
2. Fiecare stat membru inspectează 
navele cu capturi mai mici de 1 250 kg de 
cod din diviziunea 3M aflate la bord pe 
baza gestionării riscurilor.
3. Comisia sau un organism 
desemnat de aceasta se asigură că 
informațiile menționate la alineatul (1) 
litera (c) sunt transmise secretarului 
executiv al NAFO fără întârziere, în 
vederea publicării lor pe site-ul MCS al 
NAFO.”.

Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – subpunctul i
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fiecare stat membru transmite 
Comisiei denumirea fiecărui port pe care l-
a desemnat în acest scop, care îl transmite 
secretarului executiv al CPANE. Orice 
modificare ulterioară a listei se trimite 
pentru înlocuirea celei precedente cu cel 
puțin 20 de zile înainte ca modificarea să 
producă efecte.

(c) fiecare stat membru transmite 
Comisiei denumirea fiecărui port pe care l-
a desemnat în acest scop, care îl transmite 
secretarului executiv al NAFO. Orice 
modificare ulterioară a listei se trimite 
pentru înlocuirea celei precedente cu cel 
puțin 20 de zile înainte ca modificarea să 
producă efecte.

Justificare

CPANE este incorect menționată, ar trebui să fie NAFO.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La articolul 14 se introduce 
următorul alineat:
„3a. Traulerele care desfășoară o 
activitate de pescuit direcționat de cod în 
diviziunea 3M folosesc o plasă pentru 
filtrarea exemplarelor imature, cu un 
spațiu de minim 55 mm de la un ochi de 
plasă la celălalt, pentru a reduce capturile 
de exemplare de cod mai mici. Plasa 
pentru filtrarea exemplarelor imature se 
așază în panoul superior al traulului, care 
precedă sacul.”

Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 18 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(7b) La articolul 18, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Până la 31 decembrie 2020, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în niciuna dintre zonele ilustrate în 
figura 3 din MCE la care se face trimitere 
la punctul 14 din anexa la prezentul 
regulament și definită prin conectarea 
coordonatelor indicate în tabelul 5 din 
MCE la care se face trimitere la punctul 15 
din anexa la prezentul regulament, în 

„1. Până la 31 decembrie 2021, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în niciuna dintre zonele ilustrate în 
figura 3 din MCE la care se face trimitere 
la punctul 14 din anexa la prezentul 
regulament și definită prin conectarea 
coordonatelor indicate în tabelul 5 din 
MCE la care se face trimitere la punctul 15 
din anexa la prezentul regulament, în 
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ordine numerică, cu revenire la coordonata 
1.

ordine numerică, cu revenire la coordonata 
1.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 18 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(7c) La articolul 18, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

(2) Până la 31 decembrie 2020, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în zona din diviziunea 3O ilustrată 
în figura 4 din MCE la care se face 
trimitere la punctul 16 din anexa la 
prezentul regulament și definită prin 
conectarea coordonatelor specificate în 
tabelul 6 din MCE la care se face trimitere 
la punctul 17 din anexa la prezentul 
regulament, în ordine numerică, cu 
revenire la coordonata 1.

„(2) Până la 31 decembrie 2021, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în zona din diviziunea 3O ilustrată 
în figura 4 din MCE la care se face 
trimitere la punctul 16 din anexa la 
prezentul regulament și definită prin 
conectarea coordonatelor specificate în 
tabelul 6 din MCE la care se face trimitere 
la punctul 17 din anexa la prezentul 
regulament, în ordine numerică, cu 
revenire la coordonata 1.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 d (nou)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 18 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(7d) La articolul 18, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

3. Până la 31 decembrie 2020, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în zonele 1-13 ilustrate în Figura 5 
din MCE la care se face trimitere la 
punctul 18 din anexa la prezentul 
regulament și definite prin conectarea 
coordonatelor specificate în Tabelul 7 din 
MCE la care se face trimitere la punctul 19 
din anexa la prezentul regulament, în 
ordine numerică, cu revenire la 
coordonata 1.

„3. Până la 31 decembrie 2021, nicio 
navă nu se angajează în activități de pescuit 
de fund în zonele 1-13 ilustrate în Figura 5 
din MCE la care se face trimitere la 
punctul 18 din anexa la prezentul 
regulament și definite prin conectarea 
coordonatelor specificate în Tabelul 7 din 
MCE la care se face trimitere la punctul 19 
din anexa la prezentul regulament, în 
ordine numerică, cu revenire la 
coordonata 1.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Justificare

Decizie adoptată la reuniunea NAFO din 2020 care trebuie încorporată în dreptul Uniunii.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera c – punctul ii
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturile se raportează la nivel de specie 
sub codul alfa-3 corespunzător al acestora 
prevăzut în anexa I.C la MCE la care se 
face referire la punctul 11 din anexa la 
prezentul regulament sau, în cazul în care 
nu este inclus în anexa I.C, Lista ASFIS a 
speciilor destinată statisticilor de pescuit a 
FAO. De asemenea, se înregistrează 
greutatea estimată a rechinilor capturați per 
lansare sau tragere.

Capturile se raportează la nivel de specie 
sub codul alfa-3 corespunzător al acestora 
prevăzut în anexa I.C la MCE la care se 
face referire la punctul 11 din anexa la 
prezentul regulament sau, în cazul în care 
nu este inclus în anexa I.C la MCE, se 
folosește Lista ASFIS a speciilor destinată 
statisticilor de pescuit a FAO. De 
asemenea, se înregistrează greutatea 
estimată a rechinilor capturați per lansare 
sau tragere.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Justificare

Pentru coerență cu trimiterile la anexele MCE.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 16 - litera b
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 35 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pescuitul într-o zonă închisă, cu 
încălcarea articolului 9 alineatul (5) și a 
articolului 18;

(e) pescuitul într-o zonă închisă, cu 
încălcarea articolului 9 alineatul (5) sau a 
articolului 18;

Justificare

Pentru coerență cu MCE 2020.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 35 – alineatul 1 – litera g

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) La articolul 35 alineatul (1), litera 
(g) se înlocuiește cu următorul text:

(g) utilizarea unei dimensiuni 
neautorizate a ochiurilor de plasă, cu 
încălcarea articolului 13;

„(g) utilizarea unei dimensiuni 
neautorizate a ochiurilor de plasă sau a 
ochiurilor de plasă pentru filtrarea 
exemplarelor imature, cu încălcarea 
articolului 13 sau a articolului 14;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Justificare

Pentru coerență cu deciziile adoptate la reuniunea din 2020 a NAFO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera c
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 35 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) omisiunea de a comunica mesajele 
referitoare la captură, cu încălcarea 
articolului 12 alineatul (1) și a articolului 
25;

(k) omisiunea de a comunica mesajele 
referitoare la captură, cu încălcarea 
articolului 12 alineatul (1) sau a articolului 
25;

Justificare

Pentru coerență cu MCE 2020.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 50 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) specificațiile tehnice pentru 
grătarele sau plasele pentru filtrarea 
exemplarelor imature și cavilele de 
legătură în pescuitul de crevete nordic, 
prevăzute la articolul 14 alineatul (2);

(j) specificațiile tehnice pentru 
grătarele sau plasele pentru filtrarea 
exemplarelor imature și cavilele de 
legătură în pescuitul de crevete nordic, 
prevăzute la articolul 14 alineatul (2), 
precum și specificațiile tehnice pentru 
plasele pentru filtrarea exemplarelor 
imature sau dispozitivele atașate 
prevăzute la articolul 14 alineatul (3) sau 
la articolul 14 alineatul (3a);

Justificare

Pentru coerență cu deciziile adoptate la reuniunea din 2020 a NAFO.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (UE) 2019/833
Articolul 50 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) restricții zonale pentru activitățile 
de pescuit de fund prevăzute la articolul 
18.

(k) restricții zonale sau temporare 
pentru activitățile de pescuit de fund 
prevăzute la articolul 18.

Justificare

Pentru coerență cu deciziile adoptate la reuniunea din 2020 a NAFO.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 20 - litera b
Regulamentul (UE) 2019/833
Anexa – punctul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Anexa II.XX la MCE, menționată la 
articolul 3 punctul 31.

(45) Anexa II.H la MCE, menționată la 
articolul 3 punctul 31.

Justificare

Trimiterea la anexa la MCE este incorectă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

(1) Conținutul propunerii

Pe 29 mai 2020, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Regulamentului 
(UE) 2019/833 care transpune în legislația UE măsurile de conservare și executare (MCE) 
adoptate de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO), la care Uniunea 
Europeană este parte contractantă din 1979. Obiectivul principal al propunerii este transpunerea 
în dreptul Uniunii a modificărilor aduse măsurilor de conservare și de executare adoptate de 
NAFO cu ocazia reuniunii sale anuale din 2019. Propunerea include, de asemenea, 
îmbunătățirile de redactare ale NAFO și adaptează formularea la contextul juridic al UE. 

NAFO este organizația regională de gestionare a pescuitului (ORGP) responsabilă pentru 
gestionarea resurselor piscicole în Atlanticul de Nord-Vest. Măsurile de conservare și 
gestionare ale NAFO se aplică exclusiv în zona de reglementare a NAFO din marea liberă. În 
conformitate cu dispozițiile Convenției NAFO, Comisia NAFO, un organ constitutiv ai cărui 
membri sunt toate părțile contractante, este responsabil de adoptarea măsurilor de conservare 
și executare.  

Aceasta din urmă prevede, de asemenea, că măsurile de conservare adoptate de Comisia NAFO 
sunt obligatorii și că părțile contractante au obligația să le pună în aplicare. Comisia NAFO 
adoptă noi măsuri în cadrul reuniunilor sale anuale, sub formă de decizii, pe care secretarul 
executiv le notifică ulterior părților interesate. Articolul 3 alineatul (5) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că UE trebuie să respecte cu strictețe dreptul internațional, Acest 
lucru include respectarea măsurilor de conservare și executare ale NAFO. 

Această propunere transpune măsurile adoptate de NAFO în 2019, care au intrat în vigoare la 
2 decembrie și care se aplică de atunci.

(2) Poziția raportoarei

Raportoarea salută această propunere de modificare a regulamentului, care actualizează 
legislația UE prin transpunerea noilor măsuri de conservare și executare ale NAFO. 

Ea subliniază că, deși numărul de nave ale UE autorizate să desfășoare activități de pescuit în 
zona de reglementare NAFO în 2020 au fost reduse la doar 47 de nave, volumul capturilor este 
totuși semnificativ, având în vedere dimensiunea flotei. Conform site-ului NAFO, navele din 
cinci state membre au introdus în jurnale activități desfășurate în zona respectivă în 2019, 
captura totală a UE fiind de 51 076 de tone. Portugalia și Spania reprezintă 80 % din totalul 
capturilor UE, și anume 44,5 % (22 735 de tone) și, respectiv, 35,5 % (18 151 de tone).

Este esențial să se asigure respectarea celor mai bune măsuri de conservare pentru activitățile 
de pescuit din aceste ape, având în vedere sensibilitatea deosebită a anumitor specii-țintă, în 
special a celor cu cicluri lungi de viață. În consecință, trebuie introduse standarde MCE pentru 
protecția rechinului de Groenlanda, care are cea mai lungă durată de viață cunoscută dintre 
speciile de vertebrate.  
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Prin urmare, trebuie să se garanteze faptul că politica comună în domeniul pescuitului este pusă 
în aplicare de către toate flotele de pescuit ale Uniunii, indiferent de zona geografică în care își 
desfășoară ele activitatea, și, mai ales, să se reducă la minimum impactul exploatării resurselor 
asupra habitatelor, a altor resurse și a altor specii. Raportoarea ar dori să evidențieze că 
activitățile de pescuit din zona reglementată de convenție presupun folosirea traulelor, lucru ce 
poate aduce daune fundului mării și, prin urmare, habitatelor. Prin urmare, raportoarea 
îndeamnă Comisia să își facă auzită vocea la reuniunile NAFO și, în special, să se asigure că 
măsurile de conservare și gestionare adoptate de NAFO sunt în conformitate cu obiectivele 
ambițioase ale politicii comune în domeniul pescuitului. 

În cele din urmă, având în vedere că rapiditatea este foarte importantă când vine vorba despre 
transpunerea modificărilor MCE în dreptul Uniunii, raportoarea a depus o serie de 
amendamente care decurg direct din deciziile celei de a 42-a reuniuni anuale a NAFO din 
septembrie 2020. În acest sens, ea subliniază că trebuie să se prevadă dispoziții care să 
oprească efectuarea de capturi de cod din diviziunea 3M între 1 ianuarie și 31 martie 2021 și 
să introducă, pentru restul anului, măsuri tehnice și de control specifice pentru capturile de 
cod din această diviziune. Prin urmare, raportoarea cere ca aceste măsuri importante să fie 
transpuse și puse în aplicare imediat, astfel încât să nu fie necesare modificări suplimentare 
ale regulamentului pentru a face ca MCE să fie adoptate în 2020 în dreptul Uniunii.
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