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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Măsurile tehnice sunt norme care reglementează modalitatea, locul și perioada în care pescarii 

pot pescui și joacă un rol important pentru a garanta că activitățile de pescuit se desfășoară de 

o manieră sustenabilă pentru mediu. Dat fiind că un număr alarmant de stocuri de pește din 

apele europene continuă să fie pescuite excesiv, iar nivelul capturilor accidentale ale speciilor 

nevizate rămâne adesea ridicat, în ciuda celor mai bune eforturi depuse pentru a contracara 

aceste probleme prin modificări ale normelor în vigoare, este clar că structura actuală de 

reglementare a măsurilor tehnice a funcționat sub nivelul optim. În special acum, după 

adoptarea noului regulament de bază privind politica comună în domeniul pescuitului, este 

crucial să se ajusteze cadrul pentru măsurile tehnice în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite 

în PCP. De asemenea, pentru a asigura exploatarea sustenabilă a resurselor noastre de pescuit, 

precum și pentru a proteja speciile și habitatele sensibile, noile măsuri tehnice trebuie să 

respecte legislația și angajamentele Uniunii în materie de mediu. 

Propunerea Comisiei reprezintă un pas în direcția corectă. Pentru a avea mai mult succes pe 

viitor, pescuitul trebuie să fie administrat proactiv, în parteneriat cu pescarii și cu alte părți 

interesate. Regionalizarea măsurilor tehnice, realizată în cadrul potrivit și cu condiția ca 

procesul de regionalizare să urmeze obiective comune și să urmărească îndeplinirea sau 

depășirea angajamentelor luate de Uniune în domeniul mediului, oferă o bună ocazie pentru o 

asemenea guvernanță îmbunătățită. Pentru ca să fie foarte clar că procesul de regionalizare 

trebuie să aibă loc în contextul obiectivelor existente, dispozițiile legate în special de Directiva 

privind păsările și Directiva privind habitatele (directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE) ar trebui 

introduse și integrate mai clar în întregul text. 

În plus, formularea unor aspecte ale propunerii Comisiei ar trebui îmbunătățită, pentru a garanta 

mai bine că noua abordare asigură rezultatele scontate, dat fiind că noile măsuri tehnice trebuie 

să respecte și alte principii ale gestionării pescuitului și mediului în Uniune. În primul rând, 

politica privind pescuitul trebuie să fie bazată pe date științifice: deciziile referitoare la 

gestionarea resurselor noastre naturale comune trebuie să se bazeze pe date cât se poate de 

precise, determinate pe baza celor mai bune recomandări științifice publice care pot fi revizuite, 

iar în cazul în care datele nu sunt fiabile sau recomandările științifice nu sunt concludente, 

trebuie să se aplice principiul precauției. În al doilea rând, în special în urma trecerii spre o 

gestionare a pescuitului bazată pe rezultate, dispozițiile privind punerea în aplicare, 

monitorizarea și asigurarea respectării legii trebuie să fie adecvate scopului. Statele membre ar 

trebui și ele să folosească atât noul cadru, cât și abordarea proactivă în materie de reglementare, 

care include părțile interesate, pentru a construi o „cultură a respectării normelor”. 

Din punct de vedere ambiental, unul dintre rolurile-cheie ale noului cadru privind măsurile 

tehnice ar trebui să fie garantarea unui fundament corect pentru măsurile tehnice și a unor 

condiții potrivite în care să se petreacă regionalizarea. Este clar că acest cadru trebuie, de 

asemenea, să poată reacționa rapid în cazul în care datele și recomandările științifice 

demonstrează că funcționează la un nivel care nu este optim. Astfel, noile măsuri tehnice ar 

trebui nu numai să vizeze noi obiective, ci și să își atingă obiectivele stabilite; dacă obiectivele 

nu sunt atinse, atunci măsurile tehnice nu sunt adecvate. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
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pescuit, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Este necesară simplificarea 

normelor în vigoare, pentru ca operatorii, 

autoritățile naționale și părțile interesate 

să le înțeleagă mai bine și să le adopte. Ar 

trebui încurajată participarea sectorului 

la procesul de luare a deciziilor. Ar trebui 

să se acorde atenție pentru ca standardele 

privind conservarea și sustenabilitatea să 

nu fie reduse. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice 

ar trebui să se aplice pentru pescuitul 

recreativ, care poate avea un impact 

semnificativ asupra stocurilor de specii de 

pești și de crustacee. 

(6) Măsurile tehnice ar trebui să se 

aplice pentru pescuitul recreativ, care poate 

avea un impact semnificativ asupra 

mediului marin și a stocurilor de pești și 

de alte specii. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Prinderea și uciderea accidentală 

a speciilor protejate ar trebui abordate 

într-o manieră mai cuprinzătoare, la 

nivelul tuturor activităților de pescuit și 

tipurilor de unelte, având în vedere 

nivelul strict de protecție asigurat pentru 

acestea în temeiul Directivei 92/43/CEE a 

Consiliului, nivelul lor ridicat de 

vulnerabilitate și obligativitatea atingerii 
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unei stări ecologice bune până în 2020. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a evalua eficacitatea 

măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 

privind nivelurile capturilor nedorite, 

nivelul capturilor accidentale de specii 

sensibile și suprafața habitatelor de pe 

fundul mării afectate de activitățile de 

pescuit, iar țintele respective ar trebui să 

reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 

în domeniul mediului (în special Directiva 

92/43 a Consiliului și Directiva 

2000/60/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului21) și bunele practici 

internaționale. 

(9) Pentru a evalua eficacitatea 

măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte 

privind nivelurile capturilor nedorite, 

nivelul capturilor accidentale de specii 

sensibile și suprafața habitatelor de pe 

fundul mării afectate de activitățile de 

pescuit, iar țintele respective ar trebui să 

reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii 

în domeniul mediului (în special Directiva 

92/43 a Consiliului, Directiva 

2009/147/CE și Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului21) 

și cele mai bune practici internaționale. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1). 

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 

2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei (JO L 327, 

22.12.2000, p. 1). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru unele specii de pești rare, 

cum ar fi anumite specii de rechin și pisică 

de mare, chiar și o activitate de pescuit 

limitată ar putea crea un risc grav pentru 

conservarea acestora. Pentru a proteja 

astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o 

interdicție generală de pescuit pentru 

speciile respective. 

(15) Pentru unele specii de pești care 

sunt rare sau ale căror caracteristici 

biologice le fac deosebit de vulnerabile la 

supraexploatare, cum ar fi anumite specii 

de rechin și pisică de mare, chiar și o 

activitate de pescuit limitată ar putea crea 

un risc grav pentru conservarea acestora. 

Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să 

fie introdusă o interdicție generală de 
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pescuit pentru speciile respective. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Practicile de respingere selectivă și 

de aruncare a peștilor înainte de ridicarea 

plaselor ar trebuie să fie interzise, cu 

excepția cazurilor în care sunt introduse 

scutiri prin obligația de debarcare. 

(22) Practicile de respingere selectivă și 

de aruncare a peștilor înainte de ridicarea 

plaselor ar trebui să fie interzise. 

Aruncarea peștilor înainte de ridicarea 

plaselor poate fi permisă numai în 

cazurile în care sunt introduse scutiri prin 

obligația de debarcare și numai dacă 

alături de scutiri sunt introduse cerințe de 

colectare a datelor. 

Justificare 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g. nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) În cazul în care nu există măsuri 

tehnice la nivel regional, ar trebui să se 

aplice standardele de referință definite. 

Standardele de referință ar trebui să fie 

stabilite pe baza măsurilor tehnice 

existente, ținând cont de avizul CSTEP și 

de opiniile părților interesate. Acestea ar 

trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 

ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 

plasele fixe, dimensiunile minime de 

referință pentru conservare, zonele închise 

(24) În cazul în care nu există măsuri 

tehnice la nivel regional, ar trebui să se 

aplice standardele de referință definite. 

Standardele de referință ar trebui să fie 

stabilite pe baza măsurilor tehnice 

existente, ținând cont de avizul CSTEP și 

de opiniile părților interesate. Acestea ar 

trebui să vizeze dimensiunile de bază ale 

ochiului de plasă pentru uneltele tractate și 

plasele fixe, dimensiunile minime de 

referință pentru conservare, zonele închise 
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sau restricționate, măsurile de conservare a 

naturii destinate să atenueze capturile 

accidentale de mamifere marine și de 

păsări marine în anumite zone, precum și 

orice alte măsuri specifice la nivel regional 

existente în prezent, care sunt încă necesare 

pentru a asigura că obiectivele de 

conservare sunt atinse în continuare, până 

la adoptarea unor măsuri în cadrul 

procesului de regionalizare. 

sau restricționate, măsurile de conservare a 

naturii destinate să reducă la minimum și, 

în cazul în care este posibil, să elimine 
capturile accidentale de mamifere marine și 

de păsări marine în anumite zone, precum 

și orice alte măsuri specifice la nivel 

regional existente în prezent, care sunt încă 

necesare pentru a asigura că obiectivele de 

conservare sunt atinse în continuare, până 

la adoptarea unor măsuri în cadrul 

procesului de regionalizare. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Statele membre, în colaborare cu 

părțile interesate, pot elabora recomandări 

comune pentru măsuri tehnice adecvate 

care se abat de la standardele de referință, 

în conformitate cu procesul de 

regionalizare prevăzut în PCP. 

(25) Statele membre, în colaborare cu 

părțile interesate, ar trebui să elaboreze 

recomandări comune pentru măsuri tehnice 

adecvate, în conformitate cu procesul de 

regionalizare prevăzut în PCP, chiar și 

atunci când nu există un plan multianual. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 

ar trebui să fie cel puțin echivalente cu 

standardele de referință din punctul de 

vedere al modelelor de exploatare și al 

protecției speciilor și a habitatelor 

sensibile. 

(26) Astfel de măsuri tehnice regionale 

ar trebui să urmărească un grad ridicat de 

sustenabilitate a mediului și să fie cel 

puțin echivalente cu standardele de 

referință din punctul de vedere al 

modelelor de exploatare și al protecției 

speciilor și a habitatelor sensibile. 

Adoptarea măsurilor tehnice regionale ar 

trebui să se bazeze pe cele mai bune 

recomandări științifice. 

 

Amendamentul   10 
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Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Regionalizarea ar trebui utilizată 

ca instrument de încurajare a participării 

tuturor părților interesate relevante, 

inclusiv a ONG-urilor, și de consolidare a 

statutului pescarilor și a implicării lor, 

astfel încât aceștia să poată lucra în 

strânsă cooperare cu statele membre, cu 

consiliile consultative și cu oamenii de 

știință pentru a crea măsuri adaptate la 

caracteristicile specifice fiecărei zone de 

pescuit și pentru a le proteja condițiile de 

mediu; 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26b) Deciziile luate de grupurile 

regionale de state membre în cadrul 

procesului de regionalizare ar trebui să 

întrunească aceleași standarde de control 

democratic ca cele din statele membre în 

cauză. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) În cazul în care există un interes 

de gestiune care privește în mod direct un 

stat membru, este posibilă prezentarea 

unor propuneri de măsuri tehnice 

individuale, pentru a modifica măsurile 

de conservare în vigoare, după 

consultarea consiliilor consultative 

relevante. 
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Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Atunci când elaborează 

recomandări comune pentru adoptarea unor 

unelte care permit selectarea dimensiunilor 

și a speciilor cu dimensiuni de bază ale 

ochiului de plasă diferite de cele prevăzute 

în cadrul planurilor multianuale, 

grupurile regionale de state membre ar 

trebui să se asigure că astfel de unelte au ca 

rezultat modele de selectivitate cel puțin 

similare sau chiar îmbunătățite față de 

uneltele de referință. 

(28) Atunci când elaborează 

recomandări comune pentru adoptarea unor 

unelte care permit selectarea dimensiunilor 

și a speciilor cu dimensiuni de bază ale 

ochiului de plasă diferite de cele prevăzute, 

grupurile regionale de state membre ar 

trebui să se asigure că astfel de unelte au ca 

rezultat modele de selectivitate cel puțin 

similare sau chiar îmbunătățite față de 

uneltele de referință. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Atunci când elaborează 

recomandări comune de modificare sau de 

stabilire a unor noi zone închise sau cu 

restricții în cadrul planurilor multianuale, 

pentru a proteja concentrările de puiet de 

pește și de pești reproducători, grupurile 

regionale de state membre ar trebui să 

definească în recomandările comune 

specificațiile, amploarea, durata, restricțiile 

privind uneltele și dispozițiile în materie de 

control și monitorizare. 

(29) Atunci când elaborează 

recomandări comune de modificare sau de 

stabilire a unor noi zone închise sau cu 

restricții, pentru a proteja concentrările de 

puiet de pește și de pești reproducători, 

grupurile regionale de state membre ar 

trebui să definească în recomandările 

comune specificațiile, amploarea, durata, 

restricțiile privind uneltele și dispozițiile în 

materie de control și monitorizare. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Atunci când elaborează 

recomandări comune de modificare sau de 

stabilire a dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare în cadrul 

planurilor multianuale, grupurile 

regionale de state membre ar trebui să 

verifice că obiectivele PCP nu sunt puse în 

pericol, asigurându-se că protecția 

puietului de specii marine este respectată 

și, în același timp, că nu este introdusă 

nicio denaturare pe piață și că nu este 

creată nicio piață pentru pești sub 

dimensiunile minime de referință pentru 

conservare. 

(30) Atunci când elaborează 

recomandări comune de modificare sau de 

stabilire a dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare, grupurile 

regionale de state membre ar trebui să 

verifice că obiectivele PCP sunt realizate 

asigurându-se că protecția puietului de 

specii marine este respectată și, în același 

timp, că nu este introdusă nicio denaturare 

pe piață și că nu este creată nicio piață 

pentru pești sub dimensiunile minime de 

referință pentru conservare. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Crearea de închideri în timp real, 

alături de dispozițiile privind schimbarea 

zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 

pentru protejarea concentrărilor de puiet de 

pește sau de pești reproducători, ar trebuie 

să fie permisă ca o opțiune de elaborat în 

cadrul recomandărilor comune. Condițiile 

pentru stabilirea și desființarea unor astfel 

de zone, precum și măsurile de control și 

de monitorizare ar trebui să fie definite în 

cadrul recomandărilor comune relevante. 

(31) Crearea de închideri în timp real, 

alături de dispozițiile privind schimbarea 

zonei de pescuit, ca măsură suplimentară 

pentru protejarea concentrărilor de puiet de 

pește, de pești reproducători sau de specii 

sensibile, ar trebui să fie permisă ca o 

opțiune de elaborat în cadrul 

recomandărilor comune. Condițiile pentru 

stabilirea și desființarea unor astfel de 

zone, precum și măsurile de control și de 

monitorizare ar trebui să fie definite în 

cadrul recomandărilor comune relevante. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Pe baza evaluării științifice a 

impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 

(32) Pe baza evaluării științifice a 

impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 
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mod corespunzător de către CSTEP, 

utilizarea unor astfel de unelte noi sau 

extinderea utilizării de unelte noi, precum 

traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 

inclusă ca o opțiune în recomandările 

comune ale grupurilor regionale de state 

membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 

cazul în care evaluarea științifică indică 

faptul că utilizarea lor va conduce la un 

impact negativ asupra habitatelor sensibile 

și a speciilor nevizate. 

mod corespunzător de către CSTEP, 

utilizarea unor astfel de unelte noi sau 

extinderea utilizării de unelte noi, precum 

traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 

inclusă ca o opțiune în recomandările 

comune ale grupurilor regionale de state 

membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 

cazul în care evaluarea științifică indică 

faptul că utilizarea lor va conduce la un 

impact negativ direct sau cumulativ 

asupra habitatelor marine, în special 

asupra habitatelor sensibile sau a speciilor 

nevizate. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În vederea reducerii la minimum a 

capturilor accidentale de specii sensibile și 

a impactului uneltelor de pescuit asupra 

habitatelor sensibile, grupurile regionale de 

state membre ar trebui să elaboreze măsuri 

de atenuare suplimentare pentru a reduce 

impactul pescuitului asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. În cazul în care 

dovezile științifice arată că există o 

amenințare gravă la adresa stării de 

conservare a speciilor și habitatelor 

respective, statele membre ar trebui să 

introducă restricții suplimentare privind 

construcția și exploatarea anumitor unelte 

de pescuit sau chiar o interdicție totală a 

utilizării acestora în regiunea respectivă. În 

special, astfel de dispoziții ar putea fi 

aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, 

care, în anumite zone, au condus la capturi 

semnificative de cetacee și păsări marine. 

(33) În vederea reducerii la minimum și, 

acolo unde se poate, a eliminării capturilor 

accidentale de specii sensibile și a 

impactului uneltelor de pescuit asupra 

habitatelor sensibile, grupurile regionale de 

state membre ar trebui să elaboreze măsuri 

de atenuare suplimentare pentru a reduce 

impactul pescuitului asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. În cazul în care 

dovezile științifice arată că există o 

amenințare la adresa stării de conservare a 

speciilor și habitatelor respective, statele 

membre ar trebui să introducă restricții 

suplimentare privind construcția și 

exploatarea anumitor unelte de pescuit sau 

chiar o interdicție totală a utilizării acestora 

în regiunea respectivă. În special, astfel de 

dispoziții ar putea fi aplicate pentru 

utilizarea setcilor în derivă, care, în 

anumite zone, au condus la capturi 

semnificative de cetacee și păsări marine. 

 

Amendamentul   19 

Propunere de regulament 
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Considerentul 38 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(38) Competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 

lista de pești și crustacee pentru care 

pescuitul dirijat este interzis, pentru a 

actualiza lista zonelor sensibile în care 

pescuitul ar trebui să fie restricționat, 

pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 

planurilor multianuale și pentru a adopta 

măsuri tehnice ca parte a planurilor 

temporare de aruncare a capturilor înapoi 

în mare. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți, Atunci când pregătește 

și elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure transmiterea simultană, 

promptă și corespunzătoare a documentelor 

pertinente către Parlamentul European și 

Consiliu. 

(38) Competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a actualiza 

lista de pești și crustacee pentru care 

pescuitul dirijat este interzis, pentru a 

actualiza lista zonelor sensibile în care 

pescuitul ar trebui să fie restricționat, 

pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a 

planurilor multianuale și pentru a adopta 

măsuri tehnice ca parte a planurilor 

temporare de aruncare a capturilor înapoi 

în mare. Este deosebit de important ca, în 

timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, bazate pe evaluarea 

realizată de CSTEP. Atunci când 

pregătește și elaborează acte delegate, 

Comisia ar trebui să asigure transmiterea 

simultană, promptă și corespunzătoare a 

documentelor pertinente către Parlamentul 

European și Consiliu. 

Justificare 

Toate măsurile tehnice adoptate ar trebui să fie condiționate de evaluarea pozitivă realizată 

de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Potrivit PCP, acest 

comitet există pentru a furniza consiliere științifică solidă. Prin urmare, toate măsurile 

tehnice ar trebui evaluate de CSTEP, deoarece impactul acestora asupra zonelor sau a 

speciilor nevizate poate fi necunoscut sau încă nestudiat. 

 

Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Ca instrumente pentru a sprijini 

punerea în aplicare a politicii comune în 

domeniul pescuitului (PCP), măsurile 

tehnice contribuie la obiectivele PCP 

stabilite la articolul 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013 și, în special, la 

alineatele (2), (3) și alineatul (5) literele (a) 

1. Ca instrumente pentru a sprijini 

punerea în aplicare a politicii comune în 

domeniul pescuitului (PCP), măsurile 

tehnice contribuie la obiectivele PCP 

stabilite la articolul 2 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013 și, în special, la 

alineatele (1), (2), (3) și alineatul (5) 
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și (j) din articolul menționat. literele (a), (i) și (j) din articolul menționat. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) optimizează modelele de exploatare 

pentru a asigura protecția concentrărilor 
de puiet și de pești reproducători din specii 

marine; 

(a) asigură modele de exploatare 

sustenabile, care să garanteze 

conservarea resurselor piscicole și să 

protejeze exemplarele aflate la vârste și 

dimensiuni sensibile, în special 

concentrările de puiet și de pești 

reproducători din specii marine; 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) asigură reducerea la minimum sau, 

dacă este posibil, eliminarea capturilor 

accidentale de specii marine menționate în 

Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 

de alte specii sensibile pescuite, astfel 

încât aceste capturi să nu reprezinte o 

amenințare pentru starea de conservare a 

speciilor respective; 

(b) asigură reducerea la minimum sau, 

dacă este posibil, eliminarea capturilor 

accidentale de specii marine menționate în 

Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și 

de alte specii sensibile pescuite; 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) asigură că impactul de mediu al 

pescuitului asupra habitatelor marine este 

redus la minimum și, dacă este posibil, 

eliminat, astfel încât să nu reprezinte o 

amenințare pentru starea de conservare a 

habitatelor respective; 

(c) asigură că impactul de mediu al 

pescuitului asupra habitatelor marine este 

redus la minimum și, dacă este posibil, 

eliminat; 
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Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) asigură că sunt îndeplinite 

criteriile pentru descriptorii 1, 3, 4 și 6 

prevăzute în partea B din anexa la Decizia 

2010/477/UE a Comisiei. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Măsurile tehnice au drept scop 

atingerea următoarelor ținte: 

1. Măsurile tehnice ating următoarele 

ținte: 

 

Amendamentul   26 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) capturile de specii marine inferioare 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare nu depășesc 5 % din volum, în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 

articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013; 

(a) capturile de specii marine inferioare 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare nu depășesc volumul stabilit în 

recomandările comune ale grupurilor 

regionale de state membre și sunt 

consecvente cu planurile privind 

aruncarea capturilor înapoi în mare, iar 

diversitatea speciilor de pești și a uneltelor 

de pescuit ar trebui luată în considerare; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) capturile accidentale de mamifere 

marine, reptile marine, păsări marine și alte 

specii neexploatate în scopuri comerciale 

nu depășesc pragurile prevăzute de 

legislația Uniunii și de acordurile 

internaționale; 

(b) capturile accidentale de mamifere 

marine, reptile marine, păsări marine și alte 

specii neexploatate în scopuri comerciale 

nu depășesc pragurile prevăzute de 

legislația Uniunii și de acordurile 

internaționale, scopul fiind de a elimina 

progresiv aceste capturi accidentale; 

 

Amendamentul   28 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) impactul de mediu al activităților de 

pescuit asupra habitatelor de pe fundul 

mării nu depășește nivelurile necesare 

pentru a asigura o stare ecologică bună 

pentru fiecare tip de habitat evaluat în 

cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 

regiune sau subregiune marină, în ceea ce 

privește atât calitatea habitatului, cât și 

întinderea spațială pe care trebuie să fie 

atinse nivelurile necesare. 

(c) impactul de mediu al activităților de 

pescuit asupra habitatelor marine, inclusiv 

asupra habitatelor sensibile de pe fundul 

mării, este redus la minimum și este 

menținut sub nivelurile necesare pentru a 

asigura o stare ecologică bună, în special 

pentru fiecare tip de habitat evaluat în 

cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare 

regiune sau subregiune marină, în ceea ce 

privește atât calitatea habitatului, cât și 

întinderea spațială pe care trebuie să fie 

atinse nivelurile necesare, cu scopul de a 

asigura îndeplinirea criteriilor pentru 

descriptorul 6 prevăzute în Partea B din 

anexa la Decizia 2010/477/UE a Comisiei; 

 

Amendamentul   29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) asigură eliminarea treptată și 

progresivă a capturilor accidentale de 

pește nedorit, pentru a asigura 

îndeplinirea criteriilor pentru descriptorii 

1, 3 și 4 prevăzute în partea B din anexa 

la Decizia 2010/477/UE a Comisiei. 
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Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) „model de exploatare” înseamnă 

modul în care este distribuită presiunea de 

pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc; 

(1) „model de exploatare” înseamnă 

modul în care este distribuită presiunea de 

pescuit pe profilul de vârstă și în funcție de 

dimensiuni al unui stoc; 

 

Amendamentul   31 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 

capacitatea unei metode de pescuit de a 

viza și de a captura pește sau crustacee în 

funcție de mărime și de specie în timpul 

operațiunii de pescuit, care permite ca 

speciile nevizate să fie evitate sau eliberate 

nevătămate; 

(3) „pescuit selectiv” înseamnă 

capacitatea unei metode de pescuit de a 

viza și de a captura pește sau crustacee în 

funcție de mărime și de specie în timpul 

operațiunii de pescuit, care permite ca 

speciile nevizate și puietul din speciile 

reglementate să fie evitate sau eliberate 

nevătămate; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) „stadiul de conservare a unui 

habitat natural” înseamnă conservarea 

habitatelor potrivit definiției de la 

articolul 1 litera (e) din Directiva 

92/43/CEE; 

 

Amendamentul   33 

Propunere de regulament 
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Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 

activități necomerciale de pescuit care 

exploatează resursele acvatice marine vii în 

scop recreativ, turistic sau sportiv; 

(9) „pescuit recreativ” înseamnă 

activități necomerciale de pescuit care 

exploatează resursele biologice marine vii 

în scop recreativ, turistic sau sportiv; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „consilii consultative” înseamnă 

grupuri de părți interesate stabilite în 

cadrul PCP pentru a promova o 

reprezentare echilibrată a tuturor părților 

interesate și pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor PCP; 

(10) „consilii consultative” înseamnă 

grupuri de părți interesate stabilite în 

cadrul PCP în conformitate cu articolele 

43-45 și reprezentanții părților interesate 

în conformitate cu anexa III din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru 

a contribui la realizarea obiectivelor PCP; 

Justificare 

Componența consiliilor consultative ar trebui să respecte echilibrul în materie de 

reprezentare stabilit de PCP. 

 

Amendamentul   35 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 42 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(42) „respingere selectivă” înseamnă 

practica de a se debarasa de peștele ieftin 

care face obiectul unor limite de captură, 

chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în 

mod legal, astfel încât să crească la 

maximum valoarea economică sau 

monetară totală a peștelui adus în port; 

(42) „respingere selectivă” înseamnă 

practica de a se debarasa de peștele ieftin 

care face obiectul unor limite de captură, 

chiar dacă acesta ar fi trebuit să fi fost 

debarcat în mod legal, astfel încât să 

crească la maximum valoarea economică 

sau monetară totală a peștelui adus în port; 

Justificare 

În ceea ce privește practica respingerii selective, debarasarea este o soluție ieftină care, 
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adesea, are efecte serioase asupra anumitor specii, întrucât rata de supraviețuire variază în 

funcție de specie și de timpul petrecut la bord. Principiul care guvernează această practică ar 

trebui să fie debarcarea peștelui, nu o abordare flexibilă, bazată pe factori economici. 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a.  În pofida dispozițiilor articolului 2, 

prezentul articol se aplică apelor din 

marea liberă și apelor țărilor terțe. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în cele mai bune avize 

științifice disponibile indică faptul că este 

necesară o modificare a listei din anexa I, 

prin adăugarea de noi specii care necesită 

protecție, Comisia are competența de a 

adopta modificările respective prin 

intermediul unor acte delegate, în 

conformitate cu articolul 32. 

4. În cazul în cele mai bune avize 

științifice disponibile indică faptul că este 

necesară o modificare a listei din anexa I, 

Comisia are competența de a adopta 

modificările respective prin intermediul 

unor acte delegate, în conformitate cu 

articolul 32. 

Justificare 

Lista ar trebui modificată nu doar în cazul în care o specie nouă necesită protecție, ci și, de 

exemplu, în cazul în care o specie necesită protecție într-o zonă suplimentară sau, 

dimpotrivă, dacă o specie nu mai necesită protecție. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Măsurile adoptate în temeiul 

alineatului (4) din prezentul articol au ca 

scop atingerea obiectivului stabilit la 

5. Măsurile adoptate în temeiul 

alineatului (4) din prezentul articol au ca 

scop atingerea obiectivului stabilit la 
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articolul 4 alineatul (1) litera (b). articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (ca). 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când sunt capturate 

accidental, exemplarele din speciile 

menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 

imediat, nevătămate. 

2. Atunci când sunt capturate 

accidental, exemplarele din speciile 

menționate la alineatul (1) trebuie eliberate 

imediat, nevătămate. În cazul speciilor 

menționate la alineatul (1), operatorii de 

nave de pescuit înregistrează și transmit 

autorităților relevante informații privind 

specimenele capturate accidental și 

eliberate înapoi în apă, potrivit 

dispozițiilor Deciziei de punere în aplicare 

(UE) 2016/1251 a Comisiei1a. 

 __________________ 

 1a Decizia de punere în aplicare (UE) 

2016/1701 a Comisiei din 19 august 2016 

de stabilire a normelor privind formatul 

de transmitere a planurilor de lucru 

pentru colectarea de date din sectoarele 

pescuitului și acvaculturii [notificată cu 

numărul C(2016) 5304], JO L 260, 

27.9.2016, p. 153. 

Justificare 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei privind colectarea de date dispune 

că capturile accidentale de specii sensibile pot fi înregistrate în jurnalele de pescuit. În plus, 

pescarii colaborează adesea cu oamenii de știință pentru a le furniza specimene moarte. 

Aceasta reprezintă o contribuție importantă a pescarilor pentru a îmbunătăți cunoștințele cu 

privire la speciile respective. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În pofida alineatelor (1) și (2), 3. În pofida alineatelor (1) și (2), 
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păstrarea la bord, transbordarea sau 

debarcarea unor exemplare din speciile 

marine menționate la alineatul (1) care au 

fost capturate accidental este autorizată în 

măsura în care activitatea respectivă este 

necesară pentru a asigura asistența pentru 

recuperarea animalelor și cu condiția ca 

autoritățile naționale competente să fi fost 

informate în mod corespunzător în 

prealabil. 

păstrarea la bord, transbordarea sau 

debarcarea unor exemplare din speciile 

marine menționate la alineatul (1) care au 

fost capturate accidental este autorizată în 

măsura în care activitatea respectivă este 

necesară pentru a asigura asistența pentru 

recuperarea animalelor individuale sau 

dacă specimenul este mort și, prin 

urmare, poate fi folosit în scopuri 

științifice. Autoritățile naționale 

competente sunt informate în mod 

corespunzător. 

Justificare 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei privind colectarea de date dispune 

că capturile accidentale de specii sensibile pot fi înregistrate în jurnalele de pescuit. În plus, 

pescarii colaborează adesea cu oamenii de știință pentru a le furniza specimene moarte. 

Aceasta reprezintă o contribuție importantă a pescarilor pentru a îmbunătăți cunoștințele cu 

privire la speciile respective. 

 

Amendamentul   41 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pe baza celor mai bune avize 

științifice disponibile, un stat membru 

poate institui, pentru navele aflate sub 

pavilionul său, măsuri de atenuare sau 

restricții cu privire la utilizarea anumitor 

unelte, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 19 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc 

la minimum și, dacă este posibil, elimină 

capturile din speciile menționate la 

alineatul (1) și trebuie să fie compatibile cu 

obiectivele stabilite la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel 

puțin la fel de severe ca măsurile tehnice 

aplicabile în temeiul dreptului Uniunii. 

4. Pe baza celor mai bune avize 

științifice disponibile, un stat membru 

poate institui, pentru navele aflate sub 

pavilionul său, măsuri de atenuare sau 

restricții cu privire la utilizarea anumitor 

unelte, în conformitate cu procedura 

prevăzută la articolul 19 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc 

la minimum și, dacă este posibil, elimină 

capturile din speciile menționate la 

alineatul (1) sau din alte specii capturate 

accidental și trebuie să fie compatibile cu 

obiectivele stabilite la articolul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel 

puțin la fel de severe ca măsurile tehnice 

aplicabile în temeiul dreptului Uniunii. 
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Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se interzice utilizarea uneltelor de 

pescuit prevăzute în anexa II în zonele 

relevante prevăzute în anexa respectivă. 

1. Se interzice utilizarea uneltelor de 

pescuit prevăzute în anexa II în zonele 

relevante prevăzute în anexa respectivă. 

Pentru ariile speciale de conservare 

stabilite în temeiul Directivei 92/43/CEE 

și pentru ariile de protecție specială 

stabilite în temeiul Directivei 

2009/147/CE, echipamentele de pescuit 

pot fi utilizate doar în temeiul articolului 

6 alineatele (2) și (3) din Directiva 

92/43/CEE. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) de a asigura protejarea puietului de 

specii marine în temeiul articolului 15 

alineatele (11) și (12) din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013; 

(a) de a asigura protejarea puietului de 

specii marine astfel încât majoritatea 

peștelui prins să fi atins vârsta de 

reproducere înainte de a fi fost prins și în 

temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 

 

Amendamentul   44 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Alineatul (1) nu se aplică pentru 

capturile de specii care sunt scutite de la 

aplicarea obligației de debarcare în temeiul 

articolului 15 alineatul (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

de la alineatul (1), aruncarea peștilor 

înainte de ridicarea plaselor se poate 

aplica pentru capturile de specii care sunt 

scutite de la aplicarea obligației de 

debarcare în temeiul articolului 15 alineatul 

(4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 
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Justificare 

În cazul aruncării peștilor înainte de ridicarea plaselor, sortarea are loc deja în apă. Prin 

urmare, aceasta este în conformitate cu intenția scutirilor de la obligația de debarcare în 

cazurile în care au fost demonstrate rate ridicate de supraviețuire. Respingerea selectivă este 

o alegere ieftină pentru debarasarea de peștele ieftin deja aflat la bord. Această practică 

poate avea efecte serioase asupra diferitelor specii, în funcție de capacitățile de supraviețuire 

ale acestora și, prin urmare, trebuie aleasă o altă abordare în ceea ce privește obligațiile de 

debarcare pentru aceste două practici. 

 

Amendamentul   45 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Specii care nu fac obiectul unor limite de 

captură 

Capturile de specii nedorite care nu fac 

obiectul unor limite de captură 

 

Amendamentul   46 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În conformitate cu procedura 

stabilită la articolul 18 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 

prezenta recomandări comune care 

definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 

regional care se abat de la măsurile 

prevăzute la alineatul (1). 

2. În conformitate cu procedura 

stabilită la articolul 18 din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013, statele membre pot 

prezenta recomandări comune care 

definesc măsuri tehnice adecvate la nivel 

regional care se abat de la măsurile 

prevăzute la alineatul (1). Procedând 

astfel, statele membre ar trebui să vizeze 

implicarea tuturor părților interesate 

relevante într-o măsură cât mai mare. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Măsurile tehnice recomandate în 

conformitate cu alineatul (2) trebuie să fie 

3. Măsurile tehnice recomandate în 

conformitate cu alineatul (2) urmăresc 
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cel puțin echivalente, din punctul de vedere 

al modelelor de exploatare și al nivelului 

de protecție oferit pentru speciile și 

habitatele sensibile, cu măsurile prevăzute 

la alineatul (1). 

asigurarea unui grad ridicat de 

sustenabilitate a mediului și trebuie să fie 

cel puțin echivalente, din punctul de vedere 

al modelelor de exploatare și al nivelului 

de protecție oferit pentru speciile și 

habitatele sensibile, cu măsurile prevăzute 

la alineatul (1). 

 

Amendamentul   48 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsuri regionale în cadrul unor planuri 

multianuale 

Măsuri tehnice în contextul regionalizării 

 

Amendamentul   49 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia are competența de a stabili 

măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 

atingerii obiectivelor din planurile 

multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

Astfel de măsuri se stabilesc prin 

intermediul unor acte delegate adoptate în 

conformitate cu articolul 32 din prezentul 

regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

1. Comisia are competența de a stabili 

măsuri tehnice la nivel regional, în vederea 

atingerii obiectivelor din planurile 

multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

Astfel de măsuri se stabilesc prin 

intermediul unor acte delegate adoptate în 

conformitate cu articolul 32 din prezentul 

regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În 

pofida dispozițiilor de la articolul 18 

alineatele (1) și (3) din Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta 

astfel de acte delegate și în absența unei 

recomandări comune la care se face 

referire în alineatele respective. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Atunci când prezintă recomandări 

comune pentru stabilirea măsurilor tehnice 

menționate la alineatul (1), statele membre 

trebuie să furnizeze dovezi științifice care 

să susțină adoptarea măsurilor respective. 

5. Atunci când prezintă recomandări 

comune pentru stabilirea măsurilor tehnice 

menționate la alineatul (1), statele membre 

trebuie să furnizeze dovezi științifice care 

să susțină adoptarea măsurilor respective. 

Dovezile științifice sunt făcute publice cel 

târziu în momentul în care recomandarea 

comună este transmisă Comisiei. 

 

Amendamentul   51 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Comisia poate solicita CSTEP să 

evalueze recomandările comune 

menționate la alineatul (5). 

6. Comisia solicită CSTEP să 

evalueze recomandările comune 

menționate la alineatul (5). 

Justificare 

Evaluarea efectuată de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) nu ar 

trebui să fie opțională. Potrivit PCP, acest comitet există pentru a furniza consiliere 

științifică solidă. Prin urmare, toate recomandările comune care stabilesc măsuri tehnice ar 

trebui întotdeauna evaluate de CSTEP, deoarece este posibil ca impactul lor asupra zonelor 

sau a speciilor nevizate să nu fie studiat într-o manieră holistică. 

 

Amendamentul   52 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Adoptarea de măsuri tehnice în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) este 

condiționată de o evaluare pozitivă din 

partea CSTEP. 

Justificare 

Toate recomandările de modificare, completare sau derogare de la măsurile existente ar 

trebui evaluate științific de CSTEP, deoarece impactul acestora asupra zonelor sau a 
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speciilor nevizate poate fi încă necunoscut sau nestudiat integral. Măsurile respective ar 

trebui adoptate numai în cazul în care evaluarea lor este una pozitivă. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, în 

scopul modificării sau al stabilirii 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare menționate în partea A din 

anexele V-X, statele membre respectă 

obiectivul de asigurare a protecției 

puietului de specii marine. 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, în 

scopul modificării sau al stabilirii 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare menționate în partea A din 

anexele V-X, statele membre respectă 

obiectivul de asigurare a protecției 

puietului de specii marine. Recomandările 

comune se bazează pe cele mai bune 

dovezi științifice disponibile și țin seama 

de criterii biologice, în special de 

dimensiunea speciei la maturitate. 

Recomandările comune nu periclitează 

dispozițiile în materie de control și de 

aplicare a legii legate de debarcarea și 

comercializarea produselor pescărești. 

 

Amendamentul   54 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când prezintă recomandări comune, 

în conformitate cu articolul 19, pentru a 

permite crearea de închideri în timp real și 

adoptarea de dispoziții privind schimbarea 

zonei de pescuit cu scopul de a asigura 

protecția concentrărilor de puiet de pește 

sau de specii de pești sau crustacee aflate 

în perioada de reproducere, statele membre 

includ următoarele elemente: 

Atunci când prezintă recomandări comune, 

în conformitate cu articolul 19, pentru a 

permite crearea de închideri în timp real și 

adoptarea de dispoziții privind schimbarea 

zonei de pescuit cu scopul de a asigura 

protecția concentrărilor de puiet de pește 

sau de specii de pești sau crustacee sau de 

specii sensibile aflate în perioada de 

reproducere, statele membre includ 

următoarele elemente: 
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Justificare 

Speciile sensibile, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (7), sunt speciile a căror 

protecție este necesară pentru a obține o stare ecologică bună în conformitate cu Directiva 

2008/56/CE. De asemenea, închiderile în timp real ar trebui să constituie o posibilitate de 

protejare a acestor specii. 

 

Amendamentul   55 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 

traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 

este descris în partea E din anexa V în 

cadrul unui bazin maritim specific, statele 

membre prezintă o evaluare a impactului 

posibil al utilizării unor astfel de unelte 

asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 

traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 

este descris în partea E din anexa V în 

cadrul unui bazin maritim specific, statele 

membre prezintă o evaluare a impactului 

posibil al utilizării unor astfel de unelte 

asupra speciilor vizate, asupra altor specii 

din ecosistem și asupra habitatelor. O 

astfel de evaluare se va baza pe utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare pe durata 

unei perioade de testare limitată pentru 

cel mult 5 % din navele care se află în 

prezent în respectivul métier pentru o 

perioadă de cel puțin doi ani. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu este permisă în cazul în care 

evaluările indică faptul că utilizarea lor va 

conduce la un impact negativ asupra 

habitatelor sensibile și a speciilor nevizate. 

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu este permisă în cazul în care 

evaluările indică faptul că utilizarea lor va 

conduce la un impact negativ direct sau 

cumulativ asupra habitatelor marine, 

inclusiv asupra habitatelor sensibile sau a 

speciilor nevizate. 
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Amendamentul   57 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 

au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 

la articolul 3 și, în special, protejarea 

concentrărilor de puiet sau de specii de 

pește sau crustacee aflate în perioada de 

reproducere. 

2. Măsurile menționate la alineatul (1) 

au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute 

la articolul 3 și, în special, protejarea 

concentrărilor de puiet sau de specii de 

pește sau crustacee aflate în perioada de 

reproducere. Acestea sunt cel puțin la fel 

de severe ca măsurile tehnice aplicabile în 

temeiul dreptului Uniunii. 
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