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PR_COD_1app

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 
stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției 
Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 520/2007 al Consiliului

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0308),

– 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 (C9-0203/2020),

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

– având în vedere articolul 59 și articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0231/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

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.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul și conținutul propunerii

Scopul propunerii îl constituie transpunerea în legislația UE a măsurilor de control, 
conservare și gestionare adoptate de Comisia interamericană pentru tonul tropical (CITT).

Această propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului stabilește 
măsuri de gestionare, conservare și control legate de pescuitul în zona CITT și pentru 
stocurile de ton și de specii înrudite, alte specii de pești capturați de navele care pescuiesc ton 
și specii înrudite și speciile care aparțin aceluiași ecosistem. Regulamentul se aplică navelor 
UE care pescuiesc în zona reglementată de Convenția CITT.

Trebuie menționat faptul că UE dispune în medie de trei nave de pescuit cu plasă-pungă și în 
jur de 30 de nave de pescuit cu paragate care își desfășoară activitatea în zona acoperită de 
Convenția CITT, iar principalele stocuri vizate de flota UE sunt tonul tropical și peștele-
spadă.

Dispozițiile unora dintre rezoluțiile CITT au fost transpuse ultima dată prin titlul IV din 
Regulamentul (CE) nr. 520/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unor măsuri 
tehnice pentru conservarea anumitor rezerve de specii cu migrație extinsă. Propunerea 
urmărește să încorporeze modificările care au intervenit de la adoptarea respectivului 
regulament și care încă nu sunt reglementate de legislația UE. Articolul 3 alineatul (5) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că UE trebuie să respecte strict dreptul 
internațional, ceea ce include respectarea rezoluțiilor CITT.

Regulamentul propus:

- conține dispoziții privind obiectul, domeniul de aplicare și obiectivul propunerii, precum și 
definiții (capitolul I);

- tratează măsurile de conservare și de gestionare, inclusiv dispozițiile relevante pentru navele 
cu plasă-pungă care pescuiesc ton tropical, interzicerea pescuitului prin utilizarea balizelor 
instrumentale, prevederile referitoare la pescuitul în apropierea dispozitivelor de concentrare a 
peștilor, proiectarea și instalarea acestora, precum și setul de norme pentru transbordare în 
port (capitolul II);

- stabilește măsuri al căror obiectiv este protejarea anumitor specii marine prezente în zona 
reglementată de Convenția CITT, cum ar fi speciile de rechin cu înotătoare albe, rechin 
catifelat și rechin-ciocan, precum și exemplarele din familia Mobulidae. Aceste măsuri includ 
furnizarea de date și obligațiile de eliberare, precum și măsurile privind protecția țestoaselor 
marine și a păsărilor marine (capitolul III);

- conține dispoziții privind mecanismul de observare al CITT (capitolul IV);

- stabilește cerințele aplicabile navelor, inclusiv pe cele privind registrul regional al navelor 
CITT, obligațiile de raportare și protocolul pentru sigilarea compartimentelor (capitolul V);

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006/0030(CNS)&l=en
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- conține informații privind obligațiile de raportare referitoare la programul statistic de date, 
precum și cerințele pentru programul de documentare privind tonul obez (capitolul VI);

- prevede acordarea de competențe delegate Comisiei pentru a gestiona modificările aduse 
măsurilor, despre care se preconizează că vor fi frecvente, și pentru a se asigura că navele de 
pescuit ale Uniunii sunt pe poziții de egalitate cu navele altor părți contractante la CITT 
(capitolul VII).

Poziția raportorului

Raportorul ia act de propunerea Comisiei și propune adoptarea acestei propuneri legislative 
fără modificări, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
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