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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În conformitate cu cele mai recente constatări ale Agenției Europene de Mediu (AEM) privind 
situația stocurilor de pești și crustacee marine din Europa1, este puțin probabil să se atingă 
obiectivul pentru 2020 de a avea populații de pești și crustacee sănătoase în mările Europei. Din 
rapoartele AEM reiese că există diferențe semnificative în ceea ce privește recuperarea 
stocurilor: în Oceanul Atlantic de Nord-Est și în Marea Baltică se vor atinge probabil 
obiectivele, în timp ce pentru stocurile din Marea Mediterană și Marea Neagră situația continuă 
să fie critică. 

Dacă nu se întreprind acțiuni ferme la nivelul UE, la nivel național și la nivel local, schimbările 
climatice doar vor înrăutăți starea de sănătate a peștilor și a stocurilor de pești din mările 
europene. Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice 
(IPCC) intitulat „The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate” (Oceanul și criosfera într-
un climat în schimbare), din 24 septembrie 2019, subliniază modul în care consolidarea 
abordării bazate pe prevenire, ca de exemplu reconstituirea stocurilor exploatate excesiv sau 
epuizate, și capacitatea de răspuns a strategiilor existente de gestionare a pescuitului reduc 
impactul negativ al schimbărilor climatice asupra activităților de pescuit, aducând beneficii 
pentru economiile regionale și consolidând mijloacele de subzistență. O gestionare a pescuitului 
care implică evaluări periodice și actualizarea măsurilor în timp, pe baza unor analize ale 
viitoarelor tendințe în ecosisteme, reduce riscurile pentru activitățile de pescuit. Prin urmare, 
înfruntarea provocării pe care o constituie schimbările climatice prezintă un interes nemijlocit 
pentru sectorul pescuitului și perspectivele economice ale acestuia pe termen mediu și lung.  

În plus, obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 stabilește că, până în 2020, pescuitul excesiv, 
pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive ar trebui să 
înceteze. Ar trebui să se implementeze planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul 
de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care să asigure 
producția maximă sustenabilă, în funcție de caracteristicile biologice relevante. 

O politică sustenabilă în domeniul pescuitului este în primul rând în interesul pescarilor și, de 
asemenea, decurge din obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre. Politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP) va eșua, însă, dacă nu are la bază un sistem de 
implementare eficace, transparent, echitabil și simplificat. 

Raportorul pentru aviz salută în linii mari propunerea Comisiei, deoarece recunoaște că actualul 
cadru de implementare a politicii UE în domeniul pescuitului conține lacune, se aplică inegal, 
nu dispune de suficiente resurse și personal, iar elementele de descurajare sunt slabe. Raportorul 
pentru aviz regretă faptul că propunerea legislativă nu a putut fi adoptată în legislatura 
precedentă. Propunerea a fost prezentată inițial de Comisie în mai 2018, însă dosarul este blocat, 
ceea ce înseamnă că politica comună în domeniul pescuitului continuă să fie ținută pe loc de un 
cadru învechit, care ar trebui adaptat în mod prioritar, consolidând mai mult nivelul de ambiție 
din propunerea Comisiei.  

Raportorul pentru aviz introduce o serie de amendamente menite să consolideze dispozițiile în 

1 AEM, „Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe”, publicat la 10 
octombrie 2019.
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materie de sustenabilitate și de mediu în întreaga propunere. Mai precis, acestea urmăresc să 
clarifice și să consolideze dispozițiile privind supravegherea și colectarea echipamentelor de 
pescuit scoase din uz, pentru a asigura faptul că acestea nu contribuie la poluarea marină, în 
conformitate cu Directiva privind materialele plastice de unică folosință; să asigure 
proporționalitatea în ceea ce privește utilizarea echipamentelor TVCI pe navele de pescuit; să 
se stabilească un procentaj mai strict la care statele membre trebuie să alerteze Comisia în cazul 
în care se apropie de epuizarea posibilităților de pescuit; să se consolideze dispozițiile privind 
trasabilitatea în beneficiul consumatorilor; să se introducă cerințe minime de formare la nivelul 
UE pentru observatorii Uniunii însărcinați cu controlul; să se înăsprească obligațiile de 
raportare ale Comisiei și, în cele din urmă, să se prevadă posibilitatea ca Parchetul European 
recent înființat să ancheteze infracțiunile împotriva bugetului UE inclusiv în ceea ce privește 
pescuitul INN. 

Totodată, raportorul este de opinie că un sistem mai eficace de asigurare a respectării 
legislației ar echilibra mai mult condițiile de concurență pentru pescarii din Uniune care 
respectă legea și, de asemenea, ar oferi mai multă claritate navelor de pescuit din țări terțe 
care își desfășoară activitatea în apele Uniunii – aspect care ar putea fi extrem de relevant, de 
exemplu, în cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit în domeniul pescuitului. 

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului a fost reformată prin 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului28. 
Obiectivele politicii comune în domeniul 
pescuitului și cerințele privind controlul și 
asigurarea respectării normelor în sectorul 
pescuitului sunt stabilite la articolele 2 
și 36 din regulamentul respectiv. Punerea 
sa în aplicare cu succes depinde de un 
sistem de control și de asigurare a 
respectării normelor eficace și actualizat.

(1) Politica comună în domeniul 
pescuitului a fost reformată prin 
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului28. 
Obiectivele politicii comune în domeniul 
pescuitului și cerințele privind controlul și 
asigurarea respectării normelor în sectorul 
pescuitului sunt stabilite la articolele 2 
și 36 din regulamentul respectiv. Punerea 
sa în aplicare cu succes depinde de un 
sistem de control și de asigurare a 
respectării normelor simplificat, eficace, 
transparent și actualizat, care să se aplice 
în mod coerent în toate statele membre.

__________________ __________________
28 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

28 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO 
L 354, 28.12.2013, p. 22).

din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO 
L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a 
fost, cu toate acestea, conceput înainte de 
adoptarea noii politici comune în domeniul 
pescuitului. Prin urmare, ar trebui să fie 
modificat pentru o mai bună abordare a 
cerințelor privind controlul și asigurarea 
respectării aplicării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013 și pentru a profita de 
tehnologiile moderne și rentabile de 
control.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a 
fost, cu toate acestea, conceput înainte de 
adoptarea noii politici comune în domeniul 
pescuitului. Prin urmare, ar trebui să fie 
modificat pentru o mai bună abordare a 
cerințelor privind controlul și asigurarea 
respectării aplicării normelor politicii 
comune în domeniul pescuitului în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013, pentru a profita de 
tehnologiile moderne și rentabile de control 
și pentru a ține seama de cele mai recente 
descoperiri științifice în legătură cu 
sustenabilitatea ecologică a activităților 
de pescuit și de acvacultură.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice intitulat „The Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate” 
(Oceanul și criosfera într-un climat în 
schimbare), din 24 septembrie 2019, 
subliniază modul în care consolidarea 
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abordărilor bazate pe prevenire, ca de 
exemplu reconstituirea stocurilor 
exploatate excesiv sau epuizate, și 
capacitatea de răspuns a strategiilor 
existente de gestionare a pescuitului reduc 
impactul negativ al schimbărilor climatice 
asupra activităților de pescuit, aducând 
beneficii pentru economiile regionale și 
consolidând mijloacele de subzistență. O 
gestionare a pescuitului care implică 
evaluări periodice și actualizarea 
măsurilor în timp, pe baza unor analize 
ale viitoarelor tendințe în ecosisteme, 
reduce riscurile pentru activitățile de 
pescuit, chiar dacă are o capacitate 
limitată de răspuns la schimbările care 
intervin în ecosisteme.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Obiectivul de dezvoltare durabilă 
nr. 14 stabilește că, până în 2020, 
pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, 
nedeclarat și nereglementat și practicile 
de pescuit distructive ar trebui să înceteze. 
Ar trebui să se implementeze planuri de 
gestionare bazate pe date științifice, cu 
scopul de a reface stocurile de pește în cel 
mai scurt timp posibil, cel puțin la 
niveluri care să asigure producția maximă 
sustenabilă, în funcție de caracteristicile 
biologice relevante. Până în 2020, cel 
puțin 10 % din zonele marine și de coastă 
ar trebui să fie conservate, în concordanță 
cu legislația națională și internațională și 
pe baza celor mai bune informații 
științifice disponibile.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Un proces coerent, clar, 
transparent, echitabil și robust de 
asigurare a respectării politicii comune în 
domeniul pescuitului nu doar contribuie 
la promovarea unei industrii dinamice a 
pescuitului și asigură un nivel de trai 
echitabil pentru comunitățile de pescari, 
ci ajută totodată la realizarea 
sustenabilității în sectorul pescuitului și la 
atingerea obiectivelor în materie de 
biodiversitate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a 
fost modificat prin Regulamentul (UE) 
2015/812 al Parlamentului European și al 
Consiliului31 în vederea alinierii anumitor 
dispoziții ale sale cu obligația de debarcare 
prevăzută la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Pentru a permite un 
control corespunzător al obligației de 
debarcare, este necesară echiparea, pe baza 
unei evaluări a riscurilor, a unui anumit 
procentaj al navelor de pescuit cu 
dispozitive de monitorizare electronică cu 
înregistrare continuă, inclusiv televiziune 
cu circuit închis (TVCI). Datele TVCI pot 
fi completate prin date provenite de la alte 
dispozitive de monitorizare electronică. 
Datele provenite de la aceste dispozitive, 
inclusiv TVCI, vor furniza funcționarilor 
statelor membre mijloace de control al 
conformității cu obligația de debarcare în 
mare. Înregistrarea TVCI ar trebui să 
vizeze numai uneltele și părțile navelor 

(14) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 a 
fost modificat prin Regulamentul (UE) 
2015/812 al Parlamentului European și al 
Consiliului31 în vederea alinierii anumitor 
dispoziții ale sale cu obligația de debarcare 
prevăzută la articolul 15 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013. Pentru a permite un 
control corespunzător al obligației de 
debarcare, este necesară echiparea, pe baza 
unei evaluări a riscurilor efectuată de 
Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului, a unui anumit procentaj al 
navelor de pescuit cu dispozitive de 
monitorizare electronică cu înregistrare 
continuă, inclusiv televiziune cu circuit 
închis (TVCI). Datele TVCI pot fi 
completate prin date provenite de la alte 
dispozitive de monitorizare electronică, 
cum ar fi senzorii pentru activitatea de 
pescuit sau sistemele de estimare a masei 
capturilor. Datele provenite de la aceste 
dispozitive, inclusiv TVCI, vor furniza 
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unde sunt aduse la bord, gestionate și 
stocate produse pescărești. Înregistrările 
provenite de la TVCI ar trebui înregistrate 
local și ar trebui puse exclusiv la dispoziția 
funcționarilor statelor membre sau 
inspectorilor Uniunii la cerere, în special în 
contextul inspecțiilor, investigațiilor sau 
auditurilor.

funcționarilor statelor membre mijloace de 
control al conformității cu obligația de 
debarcare în mare. Înregistrarea TVCI ar 
trebui să vizeze numai uneltele și părțile 
navelor unde sunt aduse la bord, gestionate 
și stocate produse pescărești. Înregistrările 
provenite de la TVCI ar trebui înregistrate 
local și ar trebui puse exclusiv la dispoziția 
funcționarilor statelor membre sau 
inspectorilor Uniunii la cerere, în special în 
contextul inspecțiilor, investigațiilor sau 
auditurilor. Astfel de echipamente TVCI 
nu ar trebui să includă înregistrări audio.

__________________ __________________
31 Regulamentul (UE) 2015/812 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2015 de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 
2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 
1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
în ceea ce privește obligația de debarcare, 
precum și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1434/98 al Consiliului (JO L 133, 
29.5.2015, p. 1).

31 Regulamentul (UE) 2015/812 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2015 de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 
2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 
1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 
2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 
1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
în ceea ce privește obligația de debarcare, 
precum și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1434/98 al Consiliului (JO L 133, 
29.5.2015, p. 1).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
ar trebui să se țină seama pe deplin de 
bunăstarea animalelor, în conformitate cu 
articolul 13 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
și, după caz, de siguranța produselor 
alimentare și a hranei pentru animale și 
de sănătatea animalelor.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezentarea datelor de înregistrare a 
capturilor pe suport de hârtie a condus la 
raportări incomplete și nefiabile și, în cele 
din urmă, la raportări necorespunzătoare 
ale capturilor din partea operatorilor către 
statele membre și din partea statelor 
membre către Comisie, ceea ce a 
împiedicat schimbul de informații între 
statele membre. Prin urmare, se consideră 
necesar ca comandanții să înregistreze 
datele privind capturile în mod digital și să 
le transmită în format electronic, în special 
jurnalele de pescuit, declarațiile de 
transbordare și declarațiile de debarcare.

(16) Prezentarea datelor de înregistrare a 
capturilor pe suport de hârtie a condus la 
raportări incomplete și nefiabile și, în cele 
din urmă, la raportări necorespunzătoare 
ale capturilor din partea operatorilor către 
statele membre și din partea statelor 
membre către Comisie, ceea ce a 
împiedicat schimbul de informații între 
statele membre și transmiterea de 
informații către organismele științifice 
recunoscute responsabile cu emiterea 
avizelor folosite pentru stabilirea 
posibilităților de pescuit. Prin urmare, se 
consideră necesar ca comandanții să 
înregistreze datele privind capturile în mod 
digital și să le transmită periodic în format 
electronic, în special jurnalele de pescuit, 
declarațiile de transbordare și declarațiile 
de debarcare. Statele membre ar trebui să 
aibă responsabilitatea de a furniza 
instrumente de formare pentru 
comandanții navelor de pescuit, facilitând 
înregistrarea online a acestor date.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Atunci când o navă de pescuit 
pleacă din port, aceasta ar trebui să inițieze 
imediat un jurnal de pescuit, un 
identificator unic al campaniei de pescuit 
fiind alocat campaniei respective. Jurnalul 
de pescuit, declarațiile de transbordare și 
declarațiile de debarcare ar trebui să 
includă o trimitere la acest identificator 
unic al campaniei de pescuit pentru a 
permite controale intensificate și pentru a 

(20) Atunci când o navă de pescuit 
pleacă din port, aceasta ar trebui să inițieze 
imediat un jurnal de pescuit, un 
identificator unic al campaniei de pescuit 
fiind alocat campaniei respective. Jurnalul 
de pescuit, declarațiile de transbordare și 
declarațiile de debarcare ar trebui să 
includă o trimitere la acest identificator 
unic al campaniei de pescuit pentru a 
permite controale intensificate și pentru a 
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îmbunătăți validarea datelor de către statele 
membre și trasabilitatea produselor 
pescărești în lanțul de aprovizionare. 
Pentru a îmbunătăți și a simplifica 
transmiterea informațiilor privind 
pierderile de unelte de pescuit către 
autoritățile competente ale statelor 
membre, formatul jurnalelor de pescuit ar 
trebui să includă informații privind uneltele 
pierdute.

îmbunătăți validarea datelor de către statele 
membre și trasabilitatea produselor 
pescărești în lanțul de aprovizionare. 
Pentru a îmbunătăți și a simplifica 
transmiterea informațiilor privind 
pierderile de unelte de pescuit către 
autoritățile competente ale statelor 
membre, formatul jurnalelor de pescuit ar 
trebui să includă informații precise privind 
uneltele pierdute, printre care poziția, data 
și ora la care au fost pierdute și 
dimensiunea și tipul uneltelor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Normele privind transmiterea 
datelor agregate privind capturile și 
eforturile de pescuit către Comisie ar trebui 
simplificate prin prevederea unei singure 
date pentru transmiterea tuturor 
documentelor.

(24) Normele privind transmiterea 
datelor agregate privind capturile și 
eforturile de pescuit către Comisie ar trebui 
simplificate prin prevederea unei singure 
date pentru transmiterea tuturor 
documentelor. Astfel de date ar trebui, de 
asemenea, să fie difuzate și făcute 
publice, sub rezerva îndepărtării datelor 
sensibile și în formă anonimizată.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Zonele în care pescuitul este 
restricționat sunt stabilite în temeiul 
legislației Uniunii, al legislației naționale și 
al acordurilor internaționale. Prin urmare, 
dispozițiile privind controlul zonelor în 
care pescuitul este restricționat de către 
statele membre ar trebui să se aplice 
zonelor în care pescuitul este restricționat, 
indiferent de locul unde se află acestea. În 
plus, navele de agrement care pescuiesc în 

(29) Rețelele de zone protejate ajută la 
menținerea serviciilor ecosistemice, 
inclusiv absorbția și stocarea carbonului, 
și fac posibile viitoare opțiuni de adaptare 
bazate pe ecosisteme prin facilitarea 
deplasării speciilor, a populațiilor și a 
ecosistemelor ca urmare a încălzirii și a 
creșterii nivelului mării. Zonele în care 
pescuitul este restricționat sunt stabilite în 
temeiul legislației Uniunii, al legislației 
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zonele în care pescuitul este restricționat ar 
trebui controlate, după caz.

naționale și al acordurilor internaționale. 
Prin urmare, dispozițiile privind controlul 
zonelor în care pescuitul este restricționat 
de către statele membre ar trebui să se 
aplice zonelor în care pescuitul este 
restricționat, indiferent de locul unde se 
află acestea. În plus, navele de agrement 
care pescuiesc în zonele în care pescuitul 
este restricționat ar trebui controlate, după 
caz.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) În termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia și statele membre ar 
trebui să pregătească și să lanseze o 
campanie de comunicare îndreptată către 
pescarii și operatorii din sectorul 
pescuitului recreativ, cu scopul de a-i 
informa corespunzător cu privire la noile 
dispoziții ale prezentului regulament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În conformitate cu cerințele de 
trasabilitate prevăzute la articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului32, 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 931/2011 al Comisiei33 prevede 
anumite norme de trasabilitate pentru 
sectorul specific al alimentelor de origine 
animală, și anume un set specific de 
informații trebuie înregistrate de operatori, 
trebuie puse la dispoziția autorităților 
competente la cerere și trebuie transferate 

(34) În conformitate cu cerințele de 
trasabilitate prevăzute la articolul 18 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului32, 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 931/2011 al Comisiei33 prevede 
anumite norme de trasabilitate pentru 
sectorul specific al alimentelor de origine 
animală, și anume un set specific de 
informații trebuie înregistrate de operatori, 
trebuie puse la dispoziția autorităților 
competente la cerere și trebuie transferate 
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operatorului căruia i se furnizează produsul 
pescăresc. În sectorul pescuitului, 
trasabilitatea este importantă nu numai din 
punctul de vedere al siguranței alimentelor, 
dar și pentru a permite controale și a 
asigura protecția intereselor 
consumatorilor.

operatorului căruia i se furnizează produsul 
pescăresc. În sectorul pescuitului, 
trasabilitatea este importantă nu numai din 
punctul de vedere al siguranței alimentelor, 
dar și pentru a permite controale, a asigura 
protecția intereselor consumatorilor, a 
combate pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat și a proteja pescarii care 
respectă legea de concurența neloială.

__________________ __________________
32 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

33 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 
2011 privind cerințele în materie de 
trasabilitate a alimentelor de origine 
animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 242, 20.9.2011, p. 2).

33 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 
2011 privind cerințele în materie de 
trasabilitate a alimentelor de origine 
animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 242, 20.9.2011, p. 2).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Aceeași normă ar trebui să se aplice 
produselor pescărești și de acvacultură 
importate din țări terțe. În cazul produselor 
importate, informațiile obligatorii privind 
trasabilitatea ar trebui să includă o trimitere 
la certificatul de captură prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1005/200834.

(37) Aceeași normă ar trebui să se aplice 
produselor pescărești și de acvacultură 
importate din țări terțe, în scopul 
menținerii unor standarde ridicate de 
siguranță alimentară și al promovării 
practicilor de pescuit sustenabile în țările 
respective. În cazul produselor importate, 
informațiile obligatorii privind 
trasabilitatea ar trebui să includă o trimitere 
la certificatul de captură prevăzut de 
Regulamentul (CE) nr. 1005/200834.
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__________________ __________________
34 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 
286, 29.10.2008, p. 1).

34 Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului din 29 septembrie 2008 de 
instituire a unui sistem comunitar pentru 
prevenirea, descurajarea și eliminarea 
pescuitului ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) 
nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 
286, 29.10.2008, p. 1).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a asigura transmiterea 
eficace și în timp util a informațiilor 
privind trasabilitatea referitoare la 
produsele pescărești și de acvacultură, 
informațiile ar trebui să fie înregistrate în 
mod digital și transmise în format 
electronic în cadrul lanțului de 
aprovizionare și către autoritățile 
competente la cererea acestora.

(38) Pentru a asigura transmiterea 
eficace și în timp util a informațiilor 
privind trasabilitatea referitoare la 
produsele pescărești și de acvacultură, 
informațiile ar trebui să fie înregistrate în 
mod digital și transmise în format 
electronic în cadrul lanțului de 
aprovizionare și către autoritățile 
competente în cel mult 24 de ore.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a atinge obiectivele politicii 
comune în domeniul pescuitului, 
fiabilitatea și colectarea completă a datelor 
privind capturile este extrem de 
importantă. În special înregistrarea 
capturilor în momentul debarcării ar trebui 
efectuată în cel mai fiabil mod cu putință. 
În acest scop, este necesară consolidarea 
procedurilor privind cântărirea produselor 

(40) Pentru a atinge obiectivele politicii 
comune în domeniul pescuitului, 
fiabilitatea și colectarea completă a datelor 
privind capturile este extrem de 
importantă. În special înregistrarea 
capturilor în momentul debarcării ar trebui 
efectuată în cel mai fiabil mod cu putință. 
În acest scop, este necesară consolidarea 
procedurilor privind cântărirea produselor 
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pescărești la debarcare. pescărești la debarcare și este nevoie de 
investiții în digitalizare la locurile de 
debarcare, facilitând colectarea 
sistematică și standardizată a datelor.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Cântărirea ar trebui efectuată 
utilizând sistemele aprobate de autoritățile 
competente și de operatorii înregistrați de 
statele membre pentru executare unor astfel 
de sarcini. Toate produsele ar trebui 
cântărite pentru fiecare specie în parte la 
debarcare, întrucât acest lucru va garanta o 
raportare mai exactă a capturilor. În plus, 
registrele de cântărire ar trebui înregistrate 
electronic și păstrate timp de trei ani.

(41) Cântărirea ar trebui efectuată 
utilizând sistemele aprobate de autoritățile 
competente și de operatorii înregistrați de 
statele membre pentru executare unor astfel 
de sarcini. Toate produsele ar trebui 
cântărite pentru fiecare specie în parte la 
debarcare, întrucât acest lucru va garanta o 
raportare mai exactă a capturilor. În plus, 
registrele de cântărire ar trebui înregistrate 
electronic și păstrate timp de trei ani. 
Respectivele sisteme ar trebui să 
îndeplinească cerințele minime convenite 
între statele membre, în vederea 
standardizării acestora pe întregul 
teritoriu al Uniunii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în statele membre în 
ceea ce privește tratarea judiciară a tuturor 
celor care încalcă normele politicii comune 
în domeniul pescuitului, dispozițiile 
privind stabilirea comportamentelor care 
constituie încălcări grave ale acestor norme 
ar trebui clarificate și consolidate.

(49) Pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile în statele membre în 
ceea ce privește tratarea judiciară a tuturor 
celor care încalcă normele politicii comune 
în domeniul pescuitului, dispozițiile 
privind stabilirea comportamentelor care 
constituie încălcări grave ale acestor norme 
ar trebui clarificate și consolidate, cu 
scopul de a asigura aplicarea lor integrală 
și coerentă în toate statele membre.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru procesul de 
control și de asigurare a respectării 
normelor în domeniul pescuitului. În 
special, în scopul monitorizării 
oportunităților de pescuit, inclusiv al 
consumului cotei, Comisia ar trebui să 
poată prelucra datele din jurnalele de 
pescuit, declarațiile de debarcare, notele de 
vânzare sau alte date privind activitățile de 
pescuit pentru a valida datele agregate 
transmise de către statele membre. Pentru a 
efectua verificările, auditurile și a 
monitoriza activitățile de control ale 
statelor membre, Comisia ar trebui să aibă 
acces și să prelucreze informații precum 
rapoartele observatorilor însărcinați cu 
inspecția și controlul și baza de date cu 
încălcări. În contextul pregătirii acordurilor 
internaționale și a măsurilor de conservare 
și al conformității cu acestea, Comisia ar 
trebui să prelucreze, atunci când este 
necesar, datele privind activitățile de 
pescuit ale navelor de pescuit din Uniune 
în afara apelor Uniunii, inclusiv 
identificatoarele navelor, numele 
proprietarului navei și al comandantului 
navei.

(58) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru procesul de 
control și de asigurare a respectării 
normelor în domeniul pescuitului. În 
special, în scopul monitorizării 
oportunităților de pescuit, inclusiv al 
consumului cotei, Comisia ar trebui să 
poată prelucra datele din jurnalele de 
pescuit, declarațiile de debarcare, notele de 
vânzare sau alte date privind activitățile de 
pescuit pentru a valida datele agregate 
transmise de către statele membre. Pentru a 
efectua verificările, auditurile și a 
monitoriza activitățile de control ale 
statelor membre, Comisia ar trebui să aibă 
acces și să prelucreze informații precum 
rapoartele observatorilor însărcinați cu 
inspecția și controlul și baza de date cu 
încălcări. În contextul pregătirii acordurilor 
internaționale și a măsurilor de conservare 
și al conformității cu acestea, Comisia ar 
trebui să prelucreze, atunci când este 
necesar, datele privind activitățile de 
pescuit ale navelor de pescuit din Uniune 
în afara apelor Uniunii, inclusiv 
identificatoarele navelor, numele 
proprietarului navei și al comandantului 
navei. Datele stocate ar trebui puse la 
dispoziția autorităților competente, dacă 
există riscuri pentru sănătatea publică 
și/sau siguranța alimentară.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58a) Toate datele cu caracter personal 
colectate, transferate și stocate trebuie să 



PE647.141v04-00 16/71 AD\1217322RO.docx

RO

respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) Punctul 3 se înlocuiește cu 
următorul text:

3. „control” înseamnă monitorizare și 
supraveghere;

„3. „control” înseamnă monitorizarea 
și supravegherea oricăror activități de 
pescuit sau de acvacultură, a piețelor sau 
a licitațiilor care intră sub incidența 
politicii comune în domeniul pescuitului, 
inclusiv a legislației de mediu relevante;”

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bb (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6

Textul în vigoare Amendamentul

(bb) punctul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:

6. „funcționar” înseamnă o persoană 
autorizată de o autoritate națională, de 

„6. «funcționar» înseamnă o persoană 
autorizată de o autoritate națională, de 
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Comisie sau de Agenția Comunitară 
pentru Controlul Pescuitului în vederea 
realizării unei inspecții;

Comisie sau de Agenția Europeană pentru 
Controlul Pescuitului în vederea realizării 
unei inspecții;”
(În întregul text, toate trimiterile la 
„Agenția Comunitară pentru Controlul 
Pescuitului” ar trebui schimbate cu 
„Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului”. Această modificare se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în întregul 
text.)

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera bc (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(bc) punctul 7 se înlocuiește cu 
următorul text:

7. „inspectori ai Uniunii” înseamnă 
funcționari ai unui stat membru, ai 
Comisiei sau ai organismului desemnat de 
aceasta, ale căror nume figurează pe lista 
stabilită în conformitate cu articolul 79;

„7. «inspectori ai Uniunii» înseamnă 
funcționari ai unui stat membru, ai 
Comisiei sau ai Agenției Europene pentru 
Controlul Pescuitului, ale căror nume 
figurează pe lista stabilită în conformitate 
cu articolul 79;”

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ka (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) Se adaugă următorul punct:
„34a. „trasabilitate” înseamnă 
trasabilitate astfel cum este definită la 
articolul 3 punctul 15 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a.
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__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor 
în domeniul siguranței produselor 
alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 8 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) procedurile de notificare cu privire 
la uneltele de pescuit scoase din uz, în 
conformitate cu Directivele (UE) 
2019/8831a și 2019/9041b ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului.
_________________
1a Directiva (UE) 2019/833 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind instalațiile 
portuare de preluare pentru predarea 
deșeurilor provenite de la nave (JO L 151, 
7.6.2019, p. 116).
1b Directiva (UE) 2019/904 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic 
asupra mediului (JO L 155, 12.6.2019, p. 
1).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre operează sisteme 
de monitorizare a navelor pentru a asigura 
o monitorizare eficace a poziției și a 
deplasării navelor de pescuit care le 
arborează pavilionul, indiferent de poziția 
navelor respective, precum și ale navelor 
de pescuit din apele statele membre, prin 
colectarea și analiza datelor privind poziția 
navelor. Fiecare stat membru de pavilion 
asigură monitorizarea și controlul continuu 
și sistematic în ceea ce privește exactitatea 
datelor privind poziția navelor.

1. Statele membre operează sisteme 
de monitorizare a navelor pentru a asigura 
o monitorizare eficace a poziției și a 
deplasării navelor de pescuit care le 
arborează pavilionul, precum și a 
activităților de pescuit desfășurate de 
acestea, indiferent de poziția navelor 
respective, precum și ale navelor de pescuit 
din apele statelor membre, prin colectarea 
și analiza datelor privind poziția navelor. 
Fiecare stat membru de pavilion asigură 
monitorizarea și controlul continuu și 
sistematic în ceea ce privește exactitatea 
datelor privind poziția navelor.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Navele de pescuit din Uniune trebuie să 
aibă instalat la bord un dispozitiv complet 
funcțional care să permită navei să fie 
localizată în mod automat și identificată de 
un sistem de monitorizare a navelor prin 
transmiterea de date privind poziția navelor 
la intervale regulate.

Navele de pescuit din Uniune trebuie să 
aibă instalat la bord un dispozitiv complet 
funcțional care să permită navei să fie 
localizată în mod automat și identificată de 
un sistem de monitorizare a navelor prin 
transmiterea de date privind poziția navelor 
la intervale regulate, aproape în timp real, 
cu posibilitatea de a transmite date 
privind poziția o dată la 10 minute.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de monitorizare a navelor 
permit, de asemenea, centrului de 
monitorizare a pescuitului menționat la 
articolul 9a din statul membru de pavilion 
să identifice poziția navei de pescuit în 
orice moment. Transmiterea datelor privind 
poziția navelor și a rapoartelor de poziție se 
realizează prin conexiune prin satelit sau 
pot utiliza o rețea mobilă terestră atunci 
când se află în apropierea unei astfel de 
rețele.

Sistemele de monitorizare a navelor 
permit, de asemenea, centrului de 
monitorizare a pescuitului menționat la 
articolul 9a din statul membru de pavilion 
să identifice poziția navei de pescuit în 
orice moment. Transmiterea datelor privind 
poziția navelor și a rapoartelor de poziție se 
realizează prin conexiune prin satelit sau 
pot utiliza o rețea mobilă terestră atunci 
când se află în apropierea unei astfel de 
rețele ori o altă tehnologie disponibilă 
pentru conexiunea de comunicare a 
datelor, care să permită transmisii sigure 
și rapide.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prin derogare de la alineatul (2), 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală mai mică de 12 metri 
pot avea la bord un dispozitiv mobil care să 
permită navelor să fie localizate în mod 
automat și identificate de un sistem de 
monitorizare a navelor prin înregistrarea și 
transmiterea de date privind poziția navelor 
la intervale regulate. În cazul în care 
dispozitivul nu se află în apropierea unei 
rețele mobile, datele privind poziția 
navelor se înregistrează pe durata 
respectivă și se transmit imediat ce nava se 
află în apropierea unei astfel de rețele, cel 
mai târziu înainte sosirii în port.

3. Prin derogare de la alineatul (2), 
comandanții navelor de pescuit din Uniune 
cu o lungime totală mai mică de 12 metri 
pot avea la bord un dispozitiv mobil pe 
deplin funcțional, care să permită navelor 
să fie localizate în mod automat și 
identificate de un sistem de monitorizare a 
navelor prin înregistrarea și transmiterea de 
date privind poziția navelor la intervale 
regulate, aproape în timp real, cu 
posibilitatea de a transmite date privind 
poziția o dată la 10 minute. În cazul în 
care dispozitivul nu se află în apropierea 
unei rețele de comunicații, datele privind 
poziția navelor se înregistrează pe durata 
respectivă și se transmit imediat ce nava se 
află în apropierea unei astfel de rețele, cel 
mai târziu la sosirea în port.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care o navă de pescuit a 
Uniunii se află în apele unui alt stat 
membru, statul membru de pavilion pune la 
dispoziție datele privind poziția navelor 
referitoare la nava în cauză prin 
transmiterea automată către centrele de 
monitorizare a pescuitului aparținând 
statelor membre costiere. De asemenea, 
datele privind poziția navelor se pun la 
dispoziția statelor membre în ale căror 
porturi este probabil ca o navă de pescuit 
să își debarce captura sau în ale căror ape 
este probabil ca aceasta să își continue 
activitățile de pescuit.

4. În cazul în care o navă de pescuit a 
Uniunii se află în apele unui alt stat 
membru, statul membru de pavilion pune la 
dispoziție datele privind poziția navelor 
referitoare la nava în cauză prin 
transmiterea automată către centrele de 
monitorizare a pescuitului aparținând 
statelor membre costiere. De asemenea, 
datele privind poziția navei din campania 
de pescuit în cauză se pun la dispoziție 
prin transmitere automată către centrul 
de monitorizare a pescuitului aparținând 
statului membru în ale cărui porturi este 
probabil ca o navă de pescuit să își debarce 
captura sau în ale cărui ape este probabil 
ca aceasta să își continue activitățile de 
pescuit.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Dacă o navă de pescuit a Uniunii 
operează în apele unei țări terțe sau în ape 
unde resursele piscicole sunt gestionate de 
către o organizație regională de gestionare 
a pescuitului menționată la articolul 3 
alineatul (1) și dacă acordul cu țara terță în 
cauză sau normele în vigoare ale 
organizației în cauză prevăd acest lucru, 
datele privind poziția navelor se pun, de 
asemenea, la dispoziția țării sau 
organizației respective.

5. Dacă o navă de pescuit a Uniunii 
operează în apele unei țări terțe sau în ape 
unde resursele piscicole sunt gestionate de 
către o organizație regională de gestionare 
a pescuitului menționată la articolul 3 
alineatul (1) și dacă acordul cu țara terță în 
cauză sau normele în vigoare ale 
organizației în cauză prevăd acest lucru, 
datele privind poziția navelor din 
campania de pescuit în cauză se pun, de 
asemenea, la dispoziție prin transmiterea 
automată către organismul desemnat de 
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țara sau organizația respectivă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc și 
administrează centre de monitorizare a 
pescuitului, care monitorizează activitățile 
și efortul de pescuit. Centrul de 
monitorizare a pescuitului dintr-un anumit 
stat membru monitorizează navele de 
pescuit care îi arborează pavilionul, oricare 
ar fi apele în care acestea operează sau 
portul în care se află, precum și navele de 
pescuit din Uniune care arborează 
pavilionul altor state membre și navele de 
pescuit din țări terțe cărora li se aplică 
dispoziții privind un sistem de monitorizare 
a navelor, care operează în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția statului 
membru în cauză.

1. Statele membre stabilesc și 
administrează centre de monitorizare a 
pescuitului, care monitorizează activitățile 
și efortul de pescuit. Centrul de 
monitorizare a pescuitului dintr-un anumit 
stat membru monitorizează navele de 
pescuit care îi arborează pavilionul, oricare 
ar fi apele în care acestea operează sau 
portul în care se află, precum și navele de 
pescuit din Uniune care arborează 
pavilionul altor state membre și navele de 
pescuit din țări terțe cărora li se aplică 
dispoziții privind un sistem de monitorizare 
a navelor, care operează în apele aflate sub 
suveranitatea sau jurisdicția statului 
membru în cauză. Centrele de 
monitorizare a pescuitului raportează, de 
asemenea, numărul de unelte de pescuit 
abandonate, pierdute sau aruncate în alt 
mod și acțiunile întreprinse pentru a 
preveni sau a reduce prezența acestora.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre de pavilion se 
asigură că centrele de monitorizare a 
pescuitului au acces la toate datele 
relevante și, în special, la cele enumerate la 
articolele 109 și 110 și operează 7 zile pe 

3. Statele membre de pavilion se 
asigură că centrele de monitorizare a 
pescuitului au acces la toate datele 
relevante și, în special, la cele enumerate la 
articolele 109 și 110 și operează 7 zile pe 
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săptămână și 24 de ore pe zi. săptămână și 24 de ore pe zi, garantând 
monitorizarea și accesul continue.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 a – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre de pavilion 
utilizează datele colectate de centrele de 
monitorizare a pescuitului pentru a 
evalua punerea în aplicare a altor acte 
legislative ale Uniunii, în special a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului1a și a 
Directivelor 2008/56/CE1b, 2009/147/CE1c 
și 2014/89/UE1d ale Parlamentului 
European și Consiliului.
_________________
1a Directiva 92/43/CEE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
1b Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 
2008 de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”) (JO L 164, 
25.6.2008, p. 19).
1c Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7).
1d Directiva 2014/89/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 iulie 
2014 de stabilire a unui cadru pentru 
amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 
28.8.2014, p. 135).
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9a – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Centrele de monitorizare a 
pescuitului sprijină monitorizarea în timp 
real a navelor pentru a permite 
întreprinderea de acțiuni imediate de 
asigurare a respectării legii.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 9 a – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsurile care urmează să fie luate 
pentru a preveni, reduce și elimina 
prezența uneltelor de pescuit abandonate, 
pierdute sau aruncate în alt mod.”

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 2002/59/CE, o 
navă de pescuit cu o lungime totală mai 
mare de 15 metri este echipată și menține 
în funcțiune un sistem de identificare 
automată care corespunde standardelor de 
performanță elaborate de Organizația 
Maritimă Internațională.

În conformitate cu Directiva 2002/59/CE, o 
navă de pescuit cu o lungime totală mai 
mare de 15 metri este echipată și menține 
în funcțiune continuă un sistem complet 
funcțional de identificare automată care 
corespunde standardelor de performanță 
elaborate de Organizația Maritimă 
Internațională.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 10, se introduce 
următorul alineat:
1a. Prin derogare de la alineatul (1), 
în cazul în care comandantul unei nave 
de pescuit din Uniune consideră că 
funcționarea continuă a sistemului de 
identificare automată ar putea 
compromite siguranța sau în cazul în care 
incidentele legate de securitate sunt 
iminente, sistemul de identificare 
automată poate fi oprit.
În cazul în care sistemul de identificare 
automată este oprit în conformitate cu 
primul paragraf, comandantul navei de 
pescuit din Uniune raportează această 
acțiune și motivul pentru care a procedat 
astfel autorităților competente ale statului 
său membru de pavilion și, după caz, 
autorităților competente ale statului 
costier. Comandantul repornește sistemul 
de identificare automată de îndată ce 
sursa de pericol a dispărut.

Justificare

Comandantul navei de pescuit trebuie să aibă obligația de a ține deschise permanent 
sistemele de identificare automată aflate la bord, cu excepția cazului în care, din motive de 
securitate, acesta este nevoit să le oprească.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) La articolul 10, se adaugă 
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următorul alineat:
„1b. Statele membre se asigură că 
datele provenite de la sistemul de 
identificare automată sunt puse la 
dispoziția autorităților naționale de 
control în domeniul pescuitului, în 
scopuri de control, inclusiv de verificări 
încrucișate ale datelor provenite de la 
sistemul de identificare automată cu alte 
date disponibile, în conformitate cu 
articolele 109 și 110.”

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) estimările de capturi aruncate 
înapoi în mare în echivalent greutate în viu 
pentru toate speciile care nu fac obiectul 
obligației de debarcare;

(h) estimările de capturi aruncate 
înapoi în mare în echivalent greutate și 
număr în viu pentru toate speciile care nu 
fac obiectul obligației de debarcare;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În scopul respectării altor acte 
legislative ale Uniunii, în special a 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului1a, a 
Directivelor 2008/56/CE1b, 2009/147/CE1c 

și 2014/89/UE1d și a Regulamentului (UE) 
2017/1004 al Parlamentului European și 
al Consiliului1e, în cazul capturării de 
specii sensibile, jurnalul de bord conține, 
de asemenea, următoarele informații:
(a) speciile capturate;
(b) numărul de indivizi capturați;
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(c) data și poziția geografică a 
capturii;
(d) numărul de indivizi uciși;
(e) numărul de indivizi eliberați;
(f) numărul de indivizi răniți și 
eliberați;
________________
1a Directiva 92/43/CEE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
1b Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 iunie 
2008 de instituire a unui cadru de acțiune 
comunitară în domeniul politicii privind 
mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
pentru mediul marin”) (JO L 164, 
25.6.2008, p. 19).
1c Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7).
1d Directiva 2014/89/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 iulie 
2014 de stabilire a unui cadru pentru 
amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 
28.8.2014, p. 135).
1e Regulamentul (UE) 2017/1004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 privind instituirea unui 
cadru al Uniunii pentru colectarea, 
gestionarea și utilizarea datelor din 
sectorul pescuitului și sprijinirea 
consultanței științifice cu privire la 
politica comună în domeniul pescuitului 
și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 
20.6.2017, p. 1).
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comandanții navelor de captură din 
Uniune cu o lungime totală mai mică de 
12 metri transmit prin mijloace electronice 
informațiile menționate la articolul 14 către 
autoritatea competentă din statul lor 
membru de pavilion după încheierea 
ultimei operațiuni de pescuit și înainte de 
intrarea în port.

2. Comandanții navelor de captură din 
Uniune cu o lungime totală mai mică de 
12 metri transmit prin mijloace electronice 
informațiile menționate la articolul 14 către 
autoritatea competentă din statul lor 
membru de pavilion după încheierea 
ultimei operațiuni de pescuit și înainte de 
intrarea în port. 

Primul paragraf se aplică de la ... [18 luni 
de la data aplicării articolului 15]. Înainte 
de această dată, comandanții navelor de 
captură din Uniune cu o lungime totală 
mai mică de 12 metri pot continua să 
transmită informațiile menționate la 
articolul 14 pe suport de hârtie.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritățile competente ale unui 
stat membru costier acceptă rapoartele 
electronice primite de la statul membru de 
pavilion care includ date de la navele de 
pescuit menționate la alineatele (1), (2) și 
(3).

4. Autoritățile competente ale statului 
membru de pavilion trimit autorităților 
competente ale unui stat membru costier 
rapoarte electronice care includ datele de 
la navele de pescuit obținute conform 
alineatelor (1), (2) și (3). Autoritățile 
competente ale unui stat membru costier 
acceptă rapoartele electronice primite de la 
statul membru de pavilion care includ date 
de la navele de pescuit menționate la 
alineatele (1), (2) și (3).
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comandanții navelor de captură din 
țări terțe care operează în apele Uniunii 
transmit prin mijloace electronice 
informațiile prevăzute la articolul 14 către 
autoritatea competentă din statul membru 
costier.”

5. Comandanții navelor de captură din 
țări terțe care operează în apele Uniunii 
transmit prin mijloace electronice 
informațiile prevăzute la articolul 14, în 
aceleași condiții precum cele aplicabile 
comandanților navelor de pescuit din 
Uniune, către autoritatea competentă din 
statul membru costier.”

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 19 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Atunci când, pe baza analizei 
informațiilor transmise și a altor informații 
disponibile, există un temei rezonabil 
pentru a considera că nava de pescuit nu 
respectă normele politicii comune în 
domeniul pescuitului, autoritățile 
competente ale statului membru de 
pavilion solicită cooperarea țării terțe în 
care nava intenționează să debarce în 
vederea unei posibile inspecții. În acest 
scop, statul membru de pavilion poate 
solicita navei de pescuit să debarce într-un 
alt port sau să întârzie ora sosirii în port sau 
a debarcării.

4. Atunci când, pe baza analizei 
informațiilor transmise și a altor informații 
disponibile, există un temei rezonabil 
pentru a considera că nava de pescuit nu 
respectă normele politicii comune în 
domeniul pescuitului sau normele 
aplicabile în apele țării terțe sau în largul 
mărilor unde nava operează, autoritățile 
competente ale statului membru de 
pavilion solicită cooperarea țării terțe în 
care nava intenționează să debarce în 
vederea unei posibile inspecții. În acest 
scop, statul membru de pavilion poate 
solicita navei de pescuit să debarce într-un 
alt port sau să întârzie ora sosirii în port sau 
a debarcării.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 20 – alineatul 2b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) codul alfa-3 FAO al fiecărei specii 
și zona geografică relevantă în care au fost 
efectuate capturile;

(c) codul alfa-3 FAO al fiecărei specii 
transbordate și zona geografică relevantă 
în care au fost efectuate capturile;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 20 – alineatul 2b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cantitățile estimate ale fiecărei 
specii exprimate în kilograme greutate a 
produsului și greutate în viu, defalcate în 
funcție de tipul de prezentare a produsului;

(d) cantitățile estimate ale fiecărei 
specii transbordate exprimate în kilograme 
greutate a produsului și greutate în viu, 
defalcate în funcție de tipul de prezentare a 
produsului;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) codul alfa-3 FAO al fiecărei specii 
și zona geografică relevantă în care au fost 
efectuate capturile;

(c) codul alfa-3 FAO al fiecărei specii 
transbordate și zona geografică relevantă 
în care au fost efectuate capturile;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cantitățile estimate din fiecare 
specie în kilograme greutate a produsului și 
greutate în viu, defalcate după tipul de 
prezentare a produsului sau, după caz, după 
numărul de indivizi, inclusiv, sub forma 
unei intrări separate, cantitățile sau 
indivizii inferiori dimensiunii minime de 
referință pentru conservare aplicabile;

(d) cantitățile estimate din fiecare 
specie transbordată în kilograme greutate 
a produsului și greutate în viu, defalcate 
după tipul de prezentare a produsului sau, 
după caz, după numărul de indivizi, 
inclusiv, sub forma unei intrări separate, 
cantitățile sau indivizii inferiori 
dimensiunii minime de referință pentru 
conservare aplicabile;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 23 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cantitatea în metri cubi de deșeuri 
marine recuperată prin operațiunile de 
pescuit în conformitate cu Directiva (UE) 
2019/883 a Parlamentului European și a 
Consiliului1a;
________________
1a Directiva (UE) 2019/833 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind instalațiile 
portuare de preluare pentru predarea 
deșeurilor provenite de la nave (JO L 151, 
7.6.2019, p. 116).

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25 a – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură controlul 
eficace al obligației de debarcare. În acest 
scop, un procentaj minim al navelor de 
pescuit care pescuiesc specii care fac 
obiectul obligației de debarcare și care 
arborează pavilionul acestora, stabilite în 
conformitate cu alineatul (2), trebuie să fie 
echipate cu sisteme de înregistrare continuă 
de televiziune cu circuit închis (TVCI) care 
încorporează stocarea datelor.

1. Statele membre asigură controlul 
eficace al obligației de debarcare, al 
capturilor accidentale de specii sensibile 
și al fiabilității datelor privind capturile. 
În acest scop, un procentaj minim al 
tuturor navelor de pescuit care pescuiesc 
specii care fac obiectul obligației de 
debarcare și care arborează pavilionul 
acestora, stabilite în conformitate cu 
alineatul (2), trebuie să fie echipate cu 
sisteme de înregistrare continuă de 
televiziune cu circuit închis (TVCI) senzori 
pentru plase și sistemele necesare care 
încorporează stocarea datelor. Respectivele 
sisteme TVCI nu trebuie să înregistreze 
semnale audio și semnalele audio nu se 
utilizează în scopul monitorizării.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 25a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Procentajul navelor de pescuit 
menționate la alineatul (1) se stabilește 
pentru diferite categorii de risc în cadrul 
programelor specifice de control și de 
inspecție adoptate în conformitate cu 
articolul 95. Programele respective 
determină, de asemenea, categoriile de 
risc și tipurile de nave de pescuit incluse 
în aceste categorii.

2. Procentajul navelor de pescuit 
menționate la alineatul (1) se stabilește pe 
baza tuturor navelor de pescuit care fac 
obiectul unor programe specifice de 
control și inspecție adoptate în 
conformitate cu articolul 95 și pe baza 
numărului de nave de pescuit identificate 
pe baza unei evaluări a riscurilor 
efectuate de Agenția Europeană pentru 
Controlul Pescuitului ca reprezentând un 
risc ridicat sau foarte ridicat de 
nerespectare a normelor politicii comune 
în domeniul pescuitului.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru de pavilion 
înregistrează toate datele legate de capturi 
și de efortul de pescuit menționate în 
prezentul regulament, în special datele 
menționate la articolele 14, 21, 23, 55, 59a, 
62, 66 și 68 și păstrează originalele acestor 
date pentru o perioadă de cel puțin trei ani, 
în conformitate cu normele naționale.

1. Fiecare stat membru de pavilion 
înregistrează toate datele legate de capturi 
și de efortul de pescuit menționate în 
prezentul regulament, în special datele 
menționate la articolele 14, 21, 23, 25a, 55, 
59a, 62, 66 și 68 și păstrează originalele 
acestor date pentru o perioadă de cel puțin 
trei ani, în conformitate cu normele 
naționale.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care un stat membru 
identifică neconcordanțe între informațiile 
transmise Comisiei în conformitate cu 
alineatele (2) și (3) și rezultatele validării 
efectuate în conformitate cu articolul 109, 
statul membru furnizează Comisiei 
cantitățile corectate stabilite pe baza acestei 
validări imediat ce sunt disponibile și nu 
mai târziu de 12 luni de la data debarcării.

4. În cazul în care un stat membru 
identifică neconcordanțe între informațiile 
transmise Comisiei în conformitate cu 
alineatele (2) și (3) și rezultatele validării 
efectuate în conformitate cu articolul 109, 
statul membru furnizează Comisiei 
cantitățile corectate stabilite pe baza acestei 
validări imediat ce sunt disponibile și nu 
mai târziu de șase luni de la data 
debarcării.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita unui stat membru să 
transmită informații mai detaliate și mai 
frecvente decât cele prevăzute la 
articolul 33 în cazul în care se stabilește că 
80 % dintr-o cotă pentru un stoc sau grup 
de stocuri este considerată epuizată.

Comisia poate solicita unui stat membru să 
transmită informații mai detaliate și mai 
frecvente decât cele prevăzute la 
articolul 33 în cazul în care se stabilește că 
70 % dintr-o cotă pentru un stoc sau grup 
de stocuri este considerată epuizată.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă nu a fost eliminat prejudiciul 
suferit de statul membru pentru care 
pescuitul a fost interzis înaintea epuizării 
posibilităților de pescuit, Comisia adoptă 
măsuri în vederea reparării în mod 
corespunzător a prejudiciului adus, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2). Măsurile respective pot 
include efectuarea unor deduceri din 
posibilitățile de pescuit ale oricărui stat 
membru care și-a depășit cota și alocarea 
cantităților astfel deduse în mod 
corespunzător statelor membre ale căror 
activități de pescuit au fost interzise înainte 
de epuizarea posibilităților de pescuit care 
le reveneau.

2. Dacă nu a fost eliminat prejudiciul 
suferit de statul membru pentru care 
pescuitul a fost interzis înaintea epuizării 
posibilităților de pescuit, Comisia adoptă 
măsuri în vederea reparării în mod 
corespunzător a prejudiciului adus, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 119 
alineatul (2). Măsurile respective pot 
include efectuarea unor deduceri din 
posibilitățile de pescuit ale oricărui stat 
membru care și-a depășit cota și o amendă 
proporțională cu valoarea stocului afectat 
de depășire sau alocarea cantităților astfel 
deduse în mod corespunzător statelor 
membre ale căror activități de pescuit au 
fost interzise înainte de epuizarea 
posibilităților de pescuit care le reveneau.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 37 – alineatul 4 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este cazul, orice altă măsură 
necesară privind modul de remediere a 
prejudiciului suferit.

(g) dacă este cazul, orice altă măsură 
necesară privind modul de remediere a 
prejudiciului suferit, cum ar fi amenzi sau 
compensații financiare pentru statul 
membru prejudiciat.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care uneltele pierdute nu 
pot fi recuperate, comandantul navei 
include informațiile referitoare la uneltele 
pierdute din jurnalul de pescuit în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (3). 
Autoritatea competentă a statului membru 
de pavilion informează autoritatea 
competentă a statului membru costier.

3. În cazul în care uneltele pierdute nu 
pot fi recuperate, comandantul navei 
include, fără întârziere, informațiile 
referitoare la uneltele pierdute din jurnalul 
de pescuit în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3). Autoritatea competentă a 
statului membru de pavilion informează, 
fără întârziere, autoritatea competentă a 
statului membru costier.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 42 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre colectează și 
înregistrează informații privind uneltele 
pierdute și furnizează aceste informații 
Comisiei la cerere.

5. Statele membre colectează și 
înregistrează toate informațiile privind 
uneltele pierdute care nu au putut fi 
recuperate, astfel cum se menționează la 
articolul 48 alineatul (3) și furnizează 
aceste informații Comisiei la cerere.
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul zonelor în care pescuitul este 
restricționat

Controlul zonelor în care pescuitul este 
restricționat și al zonelor maritime 
protejate

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Activitățile de pescuit în zonele în 
care pescuitul este restricționat situate în 
apele Uniunii sunt controlate de statul 
membru costier. Statul membru costier 
dispune de un sistem de detectare și 
înregistrare a intrării, tranzitului și ieșirii 
navelor de pescuit din zonele în care 
pescuitul este restricționat aflate sub 
jurisdicția sau suveranitatea sa.

1. Activitățile de pescuit în zonele în 
care pescuitul este restricționat și în zonele 
maritime protejate situate în apele Uniunii 
sunt controlate de statul membru costier. 
Statul membru costier dispune de un sistem 
de detectare și înregistrare a intrării, 
tranzitului și ieșirii navelor de pescuit din 
zonele în care pescuitul este restricționat și 
din zonele maritime protejate aflate sub 
jurisdicția sau suveranitatea sa.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Activitățile de pescuit ale navelor 
de pescuit din Uniune în zonele în care 
pescuitul este restricționat situate în largul 
mărilor sau în apele țărilor terțe sunt 

2. Activitățile de pescuit ale navelor 
de pescuit din Uniune în zonele în care 
pescuitul este restricționat și în zonele 
maritime protejate situate în zone din 
afara jurisdicțiilor naționale sau în apele 
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controlate de statele membre de pavilion. țărilor terțe sunt controlate de statele 
membre de pavilion.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Tranzitul printr-o zonă în care 
pescuitul este restricționat este permis 
tuturor navelor de pescuit care nu sunt 
autorizate să pescuiască în astfel de zone, 
în următoarele condiții:

3. Tranzitul printr-o zonă în care 
pescuitul este restricționat sau prin zone 
marine protejate este permis tuturor 
navelor de pescuit care nu sunt autorizate 
să pescuiască în astfel de zone, în 
următoarele condiții:

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) viteza de deplasare în timpul 
tranzitului nu este mai mică de 6 noduri, cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau a 
condițiilor nefavorabile. În astfel de cazuri, 
comandantul informează imediat centrul de 
monitorizare a pescuitului din statul 
membru de pavilion, care, la rândul său, 
informează autoritățile competente din 
statul membru costier.

(b) nu sunt permise opririle în timpul 
tranzitului, iar viteza de deplasare în 
timpul tranzitului nu este mai mică de 
6 noduri, cu excepția cazurilor de forță 
majoră sau a condițiilor nefavorabile. În 
astfel de cazuri, comandantul informează 
imediat centrul de monitorizare a 
pescuitului din statul membru de pavilion, 
care, la rândul său, informează autoritățile 
competente din statul membru costier.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în zonă nu există interdicții 
specifice de tranzit pentru nave sau 
pentru o anumită perioadă a zilei sau a 
anului.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 43
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Frecvența intervalelor de 
transmitere a datelor de monitorizare a 
navelor crește automat la cel mai apropiat 
timp real posibil de la intrarea navei într-
o zonă în care pescuitul este restricționat 
sau într-o zonă marină protejată și până 
la ieșirea navei din aceste zone.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie un sistem de înregistrare 
sau de acordare de licențe care să 
monitorizeze numărul persoanelor fizice și 
juridice implicate în pescuitul de agrement; 
și

(a) instituie un sistem de înregistrare 
sau de acordare de licențe care să 
monitorizeze numărul persoanelor fizice și 
juridice implicate în pescuitul de agrement 
și care să informeze solicitanții cu privire 
la măsurile Uniunii în vigoare de 
conservare în domeniul pescuitului; și

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
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Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 55 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În ceea ce privește stocurile, 
grupurile de stocuri și speciile care fac 
obiectul măsurilor de conservare ale 
Uniunii aplicabile pescuitului de agrement, 
statele membre:

În ceea ce privește speciile, stocurile sau 
grupurile de stocuri care fac obiectul 
măsurilor de conservare ale Uniunii, cum 
ar fi cotele, limitele de captură și limitele 
pe persoană aplicabile pescuitului de 
agrement, statele membre:

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 44
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 55 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Prezentul articol se aplică tuturor 
activităților de pescuit de agrement, 
inclusiv activităților de pescuit organizate 
de entități comerciale din sectorul 
turismului și din sectorul competițiilor 
sportive.

6. Prezentul articol se aplică tuturor 
activităților de pescuit de agrement 
desfășurate cu sprijinul unei nave sau de 
pe țărm și cu utilizarea oricărei metode de 
capturare sau recoltare, inclusiv 
activităților de pescuit organizate de 
entități comerciale din sectorul turismului 
și din sectorul competițiilor sportive.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Loturile de produse pescărești și de 
acvacultură introduse pe piață sau 
susceptibile de a fi introduse pe piață în 
Uniune ori exportate sau susceptibile de a 
fi exportate sunt marcate sau etichetate în 
mod corespunzător pentru a se asigura 
trasabilitatea fiecărui lot.

3. Loturile de produse pescărești și de 
acvacultură introduse pe piață sau 
susceptibile de a fi introduse pe piață în 
Uniune ori exportate sau susceptibile de a 
fi exportate sunt marcate sau etichetate în 
mod corespunzător pentru a se asigura 
trasabilitatea fiecărui lot și pentru a le 
permite consumatorilor să identifice clar 
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proveniența peștelui.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 58 – alineatul 6 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) pentru produsele pescărești 
capturate pe mare, numărul OMI sau un 
alt număr unic de identificare al navei de 
pescuit (în cazul în care nu este aplicabil 
numărul OMI).

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Statele membre pot excepta de la 
cerințele prevăzute în prezentul articol 
cantități mici de produse vândute direct din 
vasele de pescuit către consumatori, cu 
condiția ca acestea să nu depășească 5 kg 
de produs pescăresc per consumator per zi.

7. Statele membre pot excepta de la 
cerințele prevăzute în prezentul articol 
cantități mici de produse vândute direct din 
vasele de pescuit către consumatori, cu 
condiția ca acestea să nu depășească 5 kg 
de produs pescăresc per consumator per zi 
și 150 kg de produse pescărești per 
săptămână per navă.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 46
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 58 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) digitalizarea informațiilor de 
trasabilitate și transmiterea electronică a 

(a) digitalizarea informațiilor de 
trasabilitate și transmiterea electronică a 
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acestora; acestora, inclusiv accesul consumatorilor 
la astfel de informații;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 49
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 60 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot permite ca produsele 
pescărești să fie cântărite nesortate la 
debarcare, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

eliminat

(a) cântărirea produsului pescăresc 
nesortat se efectuează la debarcare 
utilizând un sistem operat sau controlat 
de autoritățile competente înainte de 
transportare, depozitare sau introducerea 
pe piață;
(b) în cazul debarcărilor nesortate 
care nu sunt destinate consumului uman: 
statul membru a adoptat un plan de 
eșantionare bazat pe risc și Comisia a 
aprobat acest plan;
(c) în cazul produselor pescărești 
destinate consumului uman: o a doua 
cântărire pentru fiecare specie de produse 
pescărești este efectuată de către un 
cântăritor înregistrat. Această a doua 
cântărire poate avea loc, după transport, 
într-un centru de licitație, la sediul unui 
cumpărător înregistrat sau al unei 
organizații de producători. Rezultatul 
celei de-a doua cântăriri se transmite 
comandantului.

Justificare

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întregul pescuit din UE și în lumina 
recentelor cazuri de fraudă în ceea ce privește cerințele de cântărire din prezentul 
Regulament privind controlul, este important ca toate derogările de la articolul 60 să fie 
eliminate.
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 73 – alineatul 7

Textul în vigoare Amendamentul

(ba) alineatul (7) se înlocuiește cu 
următorul text:

7. Comandanții navelor comunitare 
de pescuit asigură cazare adecvată 
observatorilor însărcinați cu controlul 
desemnați, le facilitează activitatea și evită 
să îi împiedice în exercitarea atribuțiilor. 
Comandanții navelor de pescuit 
comunitare asigură, de asemenea, 
observatorilor însărcinați cu controlul 
acces la compartimentele relevante ale 
navei, inclusiv la capturi, precum și la 
documentele navei, inclusiv la fișierele 
electronice.

„7. Comandanții navelor de pescuit ale 
Uniunii asigură cazare adecvată 
observatorilor însărcinați cu controlul 
desemnați, le facilitează activitatea și evită 
să îi împiedice în exercitarea atribuțiilor. 
Comandanții navelor de pescuit ale 
Uniunii asigură, de asemenea, 
observatorilor însărcinați cu controlul 
acces la compartimentele relevante ale 
navei, inclusiv la capturi, precum și la 
documentele navei, inclusiv la fișierele 
electronice.”;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 59 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 73 – alineatul 9 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerințele minime de formare la 
nivelul Uniunii pentru observatorii 
Uniunii însărcinați cu controlul.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Funcționarii verifică conformitatea 
activităților desfășurate de operatori și de 
comandanți cu normele politicii comune în 
domeniul pescuitului și, în special:

3. Funcționarii verifică conformitatea 
activităților desfășurate de operatori și de 
comandanți cu normele politicii comune în 
domeniul pescuitului și cu politica de 
mediu a Uniunii și, în special:

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) legalitatea produselor pescărești 
păstrate la bord, depozitate, transportate, 
transbordate, transferate, debarcate, 
prelucrate sau comercializate, și exactitatea 
documentației sau a transmisiilor 
electronice cu privire la acestea;

(a) legalitatea produselor pescărești 
păstrate la bord, aruncate înapoi în mare, 
depozitate, transportate, transbordate, 
transferate, debarcate, prelucrate sau 
comercializate și exactitatea documentației 
sau a transmisiilor electronice cu privire la 
acestea;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) legalitatea uneltelor de pescuit 
utilizate pentru speciile vizate și pentru 
capturile păstrate la bord și pentru 
echipamentele utilizate pentru recuperarea 
uneltelor de pescuit menționate la 
articolul 48;

(b) legalitatea uneltelor de pescuit 
utilizate pentru speciile vizate și speciile 
capturate accidental, pentru capturile 
păstrate la bord și pentru echipamentele 
utilizate pentru recuperarea uneltelor de 
pescuit menționate la articolul 48;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60



PE647.141v04-00 44/71 AD\1217322RO.docx

RO

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Funcționarii trebuie să poată 
examina toate zonele, punțile și încăperile 
relevante. De asemenea, aceștia trebuie să 
poată examina capturile, prelucrate sau nu, 
plasele sau alte unelte, echipamentele, 
recipientele și ambalajele care conțin pește 
sau produse pescărești și orice documente 
relevante sau transmisii electronice pe care 
le consideră necesare pentru verificarea 
conformității cu normele politicii comune 
în domeniul pescuitului. În plus, aceștia 
trebuie să poată solicita informații 
persoanelor despre care se consideră că 
dețin informații privind obiectul inspecției.

4. Funcționarii pot examina toate 
zonele, punțile și încăperile relevante. De 
asemenea, aceștia trebuie să poată examina 
capturile, prelucrate sau nu, plasele sau alte 
unelte, echipamentele, măsurile de 
atenuare instaurate la bord pentru a 
preveni capturile accidentale, recipientele 
și ambalajele care conțin pește sau produse 
pescărești și orice documente relevante sau 
transmisii electronice pe care le consideră 
necesare pentru verificarea conformității cu 
normele politicii comune în domeniul 
pescuitului. În plus, aceștia trebuie să poată 
solicita informații persoanelor despre care 
se consideră că dețin informații privind 
obiectul inspecției.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Funcționarii beneficiază de 
formarea necesară pentru a-și îndeplini 
funcțiile de inspecție și de control și au la 
dispoziție resursele necesare pentru a-și 
desfășura activitatea în mod 
corespunzător.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 74 – alineatul 6 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) adoptarea de către statele membre a 
unei abordări bazate pe riscuri pentru 
selectarea obiectivelor acțiunii de 
inspecție;

(b) adoptarea de către statele membre a 
unei abordări bazate pe riscuri pentru 
selectarea obiectivelor acțiunii de inspecție 
și stabilirea unei frecvențe minime a 
inspecțiilor;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre creează și 
actualizează o bază de date electronică în 
care încarcă toate rapoartele de inspecție și 
de supraveghere referitoare la navele de 
pescuit care le arborează pavilionul, 
întocmite de către funcționarii lor sau de 
către alți funcționari ai statelor membre sau 
funcționari din țări terțe, precum și alte 
rapoarte de inspecție și raportul de 
supraveghere întocmite de funcționarii lor.

1. Statele membre creează și 
actualizează o bază de date electronică 
accesibilă public, cu privire la 
informațiile fără caracter confidențial și 
sensibil, în care încarcă toate rapoartele de 
inspecție și de supraveghere referitoare la 
navele de pescuit care le arborează 
pavilionul, întocmite de către funcționarii 
lor sau de către alți funcționari ai statelor 
membre sau funcționari din țări terțe, 
precum și alte rapoarte de inspecție și 
raportul de supraveghere întocmite de 
funcționarii lor.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 79 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) formarea inspectorilor în 
domeniul pescuitului din țările terțe 
pentru a sprijini controlul navelor 
Uniunii în afara apelor Uniunii.
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Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 60
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 79 – alineatul 7 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cerințele minime de formare 
pentru inspectorii Uniunii, care să 
includă cunoștințe aprofundate privind 
politica comună în domeniul pescuitului, 
precum și legislația relevantă a Uniunii 
privind mediul.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 63
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul unei încălcări grave 
detectate, funcționarii rămân la bordul 
unei nave de pescuit până la efectuarea 
investigației menționate la articolul 85.

2. În cazul unei încălcări grave 
detectate, funcționarii pot rămâne la 
bordul unei nave de pescuit până la 
efectuarea investigației menționate la 
articolul 85.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 68
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care statul membru de 
debarcare sau transbordare nu este statul 
membru de pavilion și în cazul în care 
autoritățile sale competente nu iau măsuri 
corespunzătoare împotriva persoanelor 
fizice sau juridice responsabile sau nu 
transferă procedurile în conformitate cu 

1. În cazul în care statul membru de 
debarcare sau transbordare nu este statul 
membru de pavilion și în cazul în care 
autoritățile sale competente nu iau măsuri 
corespunzătoare împotriva persoanelor 
fizice sau juridice responsabile sau nu 
transferă procedurile în conformitate cu 
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articolul 86, cantitățile de pește capturate, 
debarcate sau transbordate prin încălcarea 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului se pot calcula în raport cu cota 
alocată statului membru de debarcare sau 
transbordare.

articolul 86, cantitățile de pește capturate, 
aruncate înapoi în mare, debarcate sau 
transbordate prin încălcarea normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului se 
calculează în raport cu cota alocată statului 
membru de debarcare sau transbordare.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 68
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă statul membru de debarcare 
sau de transbordare nu mai dispune de o 
cotă corespunzătoare, se aplică articolul 37. 
În acest scop, cantitățile de pește capturate, 
debarcate sau transbordate prin încălcarea 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului sunt considerate echivalentul 
prejudiciului suferit, conform articolului 
respectiv, de către statul membru de 
pavilion.

3. Dacă statul membru de debarcare 
sau de transbordare nu mai dispune de o 
cotă corespunzătoare, se aplică articolul 37. 
În acest scop, cantitățile de pește capturate, 
aruncate înapoi în mare, debarcate sau 
transbordate prin încălcarea normelor 
politicii comune în domeniul pescuitului 
sunt considerate echivalentul prejudiciului 
suferit, conform articolului respectiv, de 
către statul membru de pavilion.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la [24 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], statele membre notifică 
Comisiei dispozițiile naționale menționate 
la alineatul (1) și îi notifică fără întârziere 
orice modificare ulterioară a acestora.

2. Până la ... [18 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament], 
statele membre notifică Comisiei 
dispozițiile naționale menționate la 
alineatul (1) și îi notifică fără întârziere 
orice modificare ulterioară a acestora.
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 89a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
persoana fizică care a comis o încălcare a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului sau persoana juridică 
răspunzătoare pentru o încălcare a acestora 
este pedepsită prin sancțiuni administrative 
eficace, proporționale și descurajatoare.

1. Statele membre se asigură că 
persoana fizică care a comis o încălcare a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului sau persoana juridică 
răspunzătoare pentru o încălcare a acestora 
este pedepsită prin sancțiuni administrative 
eficace, proporționale și descurajatoare. 
Statele membre pot utiliza, inclusiv sau 
alternativ, sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 89a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La stabilirea acestor sancțiuni, 
statele membre iau în considerare, în 
special, gravitatea încălcării, inclusiv 
nivelul prejudiciului cauzat în ceea ce 
privește mediul, valoarea prejudiciului 
cauzat resurselor piscicole, natura și 
amploarea încălcării, durata sau recurența 
acesteia sau acumularea de încălcări 
simultane.

3. La stabilirea acestor sancțiuni, 
statele membre iau în considerare, în 
special, gravitatea încălcării, inclusiv 
nivelul prejudiciului cauzat în ceea ce 
privește mediul, efectele adverse asupra 
bunăstării sau conservării animalelor, 
valoarea prejudiciului cauzat resurselor 
piscicole, natura și amploarea încălcării, 
durata sau recurența acesteia și acumularea 
de încălcări simultane.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 89a – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre pot aplica un 
sistem conform căruia o amendă este 
proporțională cu cifra de afaceri a unei 
persoane juridice sau cu beneficiul 
economic obținut sau vizat prin comiterea 
încălcării.

4. Statele membre aplică un sistem 
conform căruia o amendă este 
proporțională cu cifra de afaceri a unei 
persoane juridice sau cu beneficiul 
economic obținut sau vizat prin comiterea 
încălcării.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) îndepărtarea înotătoarelor 
rechinilor la bordul navelor, cu 
încălcarea Regulamentului (CE) nr. 
1185/2003 al Consiliului 1a, sau detașarea 
cleștilor de crab în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2019/1241 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1b sau
________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al 
Consiliului din 26 iunie 2003 privind 
îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la 
bordul navelor (JO L 167, 4.7.2003, p. 1).
1b Regulamentul (UE) 2019/1241 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind conservarea 
resurselor piscicole și protecția 
ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1967/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și a Regulamentelor (UE) 
nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 
2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 
2019/1022 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) 
nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) 
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nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) 
nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 
25.7.2019, p. 105).

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) implicarea în operarea, gestionarea, 
proprietatea sau calitatea de angajat pe o 
navă implicată în activități de pescuit INN, 
astfel cum sunt definite în Regulamentul 
(CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în 
special cele enumerate în lista navelor INN 
din Uniune sau a unei organizații regionale 
de gestionare a pescuitului, astfel cum se 
menționează la articolele 29 și 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului, sau care furnizează servicii 
operatorilor conectați cu o navă implicată 
în activități de pescuit INN; sau

(h) implicarea în operarea, gestionarea, 
proprietatea sau calitatea de angajat pe o 
navă implicată în activități de pescuit INN, 
astfel cum sunt definite în Regulamentul 
(CE) nr. 1005/2008 al Consiliului, în 
special cele enumerate în lista navelor INN 
din Uniune sau a unei organizații regionale 
de gestionare a pescuitului, astfel cum se 
menționează la articolele 29 și 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al 
Consiliului sau care furnizează servicii 
operatorilor conectați cu o navă implicată 
în activități de pescuit INN sau care 
beneficiază de, sprijină sau este implicată 
în activități de pescuit INN, inclusiv ca 
operatori, beneficiari efectivi, proprietari, 
furnizori de logistică și servicii, inclusiv 
furnizori de asigurări și alți furnizori de 
servicii financiare; sau

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pescuirea într-o zonă închisă sau în 
care pescuitul este restricționat sau într-o 
zonă de recuperare a rezervelor piscicole 
sau în timpul unei sezon închis sau fără ori 
după atingerea unei cote sau dincolo de o 

(i) pescuirea într-o zonă închisă sau în 
care pescuitul este restricționat sau într-o 
zonă de recuperare a rezervelor piscicole 
sau în timpul unei sezon închis sau fără ori 
după atingerea unei cote sau dincolo de o 
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limită de adâncime; sau limită de adâncime, inclusiv în zonele 
închise sau cele în care pescuitul este 
restricționat pentru protecția speciilor 
sensibile și a habitatelor sensibile în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului1a sau cu Directiva 
2009/147/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului1b; sau

_____________________

 1a Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 
22.7.1992, p. 7.
1b Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, 
p. 7).

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) capturarea deliberată (inclusiv 
capturarea accidentală) a speciilor 
sensibile protejate prin legislația Uniunii, 
în special prin Directiva 92/43/CEE sau 
Directiva 2009/147/CE;

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) implicarea în pescuitul direct al 
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speciilor sensibile protejate prin legislația 
Uniunii, în special prin Directiva 
92/43/CEE sau Directiva 2009/147/CE; 
sau

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) utilizarea unor unelte de pescuit 
interzise; sau

(l) utilizarea unor unelte de pescuit 
interzise sau a unor metode de pescuit 
interzise; sau

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 2 – litera qa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(qa) aruncarea intenționată în mare a 
uneltelor de pescuit și a deșeurilor marine 
provenite de pe navele de pescuit.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 90 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) neîndeplinirea obligațiilor legate de 
utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute de 
normele politicii comune în domeniul 
pescuitului; sau

(d) neîndeplinirea obligațiilor legate de 
utilizarea, identificarea, recuperarea și 
eliminarea uneltelor de pescuit prevăzute 
de normele politicii comune în domeniul 
pescuitului sau neîndeplinirea obligațiilor 
legate de măsurile tehnice și protecția 
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ecosistemelor marine și, în special, a 
obligației de a pune în aplicare măsuri de 
reducere a capturilor accidentale de specii 
sensibile; sau

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile imediate de asigurare a 
respectării normelor menționate la 
alineatul (1) sunt de natură să împiedice 
continuarea încălcării grave detectate în 
cauză, să întreprindă toate acțiunile 
necesare pentru asigurarea păstrării în 
siguranță a dovezilor încălcării grave 
suspectate și să permită autorităților 
competente să-și finalizeze investigația.

2. Măsurile imediate de asigurare a 
respectării normelor menționate la alineatul 
(1) sunt de natură să împiedice continuarea 
încălcării grave detectate în cauză, să 
împiedice orice prejudiciu suplimentar în 
ceea ce privește mediul, să întreprindă 
toate acțiunile necesare pentru asigurarea 
păstrării în siguranță a dovezilor încălcării 
grave suspectate și să permită autorităților 
competente să-și finalizeze investigația.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 91 a – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– valoarea minimă este echivalentă 
cu cel puțin de cinci ori valoarea 
produselor pescărești obținute prin 
comiterea încălcării grave; și

– valoarea minimă este echivalentă 
cu cel puțin de șase ori valoarea produselor 
pescărești obținute prin comiterea 
încălcării grave; și

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 91 a – alineatul 2 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– valoarea maximă este echivalentă 
cu cel puțin de opt ori valoarea produselor 
pescărești obținute prin comiterea 
încălcării grave.

– valoarea maximă este echivalentă 
cu cel puțin de 10 ori valoarea produselor 
pescărești obținute prin comiterea 
încălcării grave.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 92 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Statele membre se asigură că 
aplicarea procedurilor naționale nu fac ca 
sistemul punctual să devină ineficace.

12. Comisia se asigură că aplicarea 
procedurilor naționale de către statele 
membre nu fac ca sistemul punctual să 
devină ineficace.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 69
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 93 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Informațiile cuprinse în registrul 
național se furnizează într-un format cu 
sursă deschisă și sunt anonimizate de 
către statele membre și de către Comisie, 
pentru a permite accesul public și accesul 
statelor membre și pentru ca comunitatea 
științifică, printre altele, să analizeze 
impactul prezentului regulament asupra 
realizării obiectivelor de control al 
pescuitului și sustenabilitatea stocurilor 
de pește în Uniune.
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Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 70
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 93 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la data de 30 iunie a fiecărui 
an, statele membre transmit Comisiei un 
raport privind inspecțiile și controalele 
efectuate în anul anterior, în conformitate 
cu programele naționale de control și în 
conformitate cu prezentul regulament.

2. Până la data de 30 iunie a fiecărui 
an, statele membre transmit Comisiei un 
raport privind inspecțiile și controalele 
efectuate în anul anterior, în conformitate 
cu programele naționale de control și în 
conformitate cu prezentul regulament. 
Aceste rapoarte se publică pe site-ul 
oficial al statului membru care transmite 
raportul și pe site-ul public al Comisiei.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 70
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 93 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Rapoartele menționate la alineatul 
(2) trebuie să conțină cel puțin 
următoarele informații:
(a) bugetul total alocat controlului 
activităților de pescuit;
(b) numărul și tipul inspecțiilor și al 
controalelor efectuate;
(c) numărul și tipul încălcărilor 
suspectate și confirmate, inclusiv al 
încălcărilor grave;
(d) tipul acțiunilor întreprinse în 
urma încălcărilor confirmate (avertisment 
simplu, sancțiune administrativă, 
sancțiune penală, măsură imediată de 
asigurare a respectării normelor, număr 
de puncte de penalizare administrate); și
(e) numărul, locul și tipul uneltelor de 
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pescuit pierdute.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 70
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 93 a – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Până la data de 1 septembrie a 
fiecărui an, Comisia întocmește un raport 
privind concluziile rapoartelor menționate 
la alineatul (2). În respectivul raport se 
analizează, de asemenea, aplicarea 
prezentului regulament de către navele de 
pescuit înregistrate în țări terțe care 
pescuiesc în apele Uniunii și în special în 
țările vecine ale Uniunii. Acest raport se 
publică pe pagina de internet a Comisiei.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 71 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 101 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71a) La articolul 101, se adaugă 
următorul alineat:
„4a. Comisia publică pe site-ul său, în 
termen de cel mult o lună de la finalizare, 
o versiune a rapoartelor de verificare, de 
inspecție autonomă sau de audit.”

Justificare

Pentru a spori transparența și sensibilizarea generală a factorilor de decizie cu privire la 
stadiul real al punerii în aplicare a normelor privind controlul pescuitului în UE, Comisia 
publică pe site-ul său o versiune a rapoartelor de verificare, de inspecție autonomă sau de 
audit. S-a procedat deja în acest sens, de exemplu, în domeniul respectării legislației privind 
hrana pentru animale și produsele alimentare și a normelor de sănătate animală și de 
bunăstare a animalelor.
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Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 73 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru nu 
își îndeplinește obligațiile privind punerea 
în aplicare a unui plan multianual și în 
cazul în care Comisia are dovezi că 
nerespectarea respectivelor obligații 
constituie o amenințate serioasă la adresa 
conservării unui stoc sau a unui grup de 
stocuri, Comisia poate dispune, pentru 
statul membru în cauză, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, încetarea 
provizorie a activităților de pescuit afectate 
de respectivele deficiențe.

1. În cazul în care un stat membru nu 
își îndeplinește obligațiile privind punerea 
în aplicare a normelor privind politica 
comună în domeniul pescuitului, inclusiv 
a normelor privind măsurile tehnice 
pentru conservarea resurselor piscicole și 
protecția ecosistemelor marine și a 
normelor prevăzute de prezentul 
regulament și în cazul în care Comisia are 
dovezi că nerespectarea respectivelor 
obligații constituie o amenințate serioasă la 
adresa conservării unui stoc sau a unui 
grup de stocuri sau la adresa stării de 
conservare a unei specii sau a unui 
habitat, Comisia poate dispune, pentru 
statul membru în cauză, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, încetarea 
provizorie a activităților de pescuit afectate 
de respectivele deficiențe.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 73 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 104 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia dispune reluarea pescuitului după 
ce statul membru a demonstrat în scris, în 
mod satisfăcător pentru Comisie, că 
resursele piscicole pot fi exploatate în 
siguranță.

4. Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia dispune reluarea pescuitului după 
ce statul membru a demonstrat, în mod 
satisfăcător pentru Comisie, că resursele 
piscicole pot fi exploatate în siguranță și că 
amenințarea la adresa mediului marin a 
fost eliminată. Comisia poate solicita 
demonstrarea respectării de către un stat 
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membru a obligațiilor care îi revin în 
temeiul unui plan multianual în scris sau 
poate încredința Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului sarcina de a 
efectua o inspecție.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 73 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 104 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat: 
„4a. În primul trimestru al fiecărui an, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
aplicarea articolului 104 în anul 
precedent, cu excepția cazului în care nu 
au fost suspendate activitățile de pescuit 
în Uniune.”

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 75 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Dacă o deducere conformă cu 
alineatul (2) nu poate fi aplicată efortului 
de pescuit maxim admisibil pentru un stoc 
care a fost depășit ca atare deoarece 
respectivul efort de pescuit maxim 
admisibil pentru stocul respectiv nu este 
disponibil sau nu este disponibil în mod 
suficient pentru statul membru vizat, 
Comisia poate deduce, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, efortul de 
pescuit disponibil pentru statul membru 
vizat în anul următor sau în anii următori, 
în aceeași zonă geografică, în conformitate 

3. Dacă o deducere conformă cu 
alineatul (2) nu poate fi aplicată efortului 
de pescuit maxim admisibil pentru un stoc 
care a fost depășit ca atare deoarece 
respectivul efort de pescuit maxim 
admisibil pentru stocul respectiv nu este 
disponibil sau nu este disponibil în mod 
suficient pentru statul membru vizat, 
Comisia deduce, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, efortul de pescuit 
disponibil pentru statul membru vizat în 
anul următor sau în anii următori, în 
aceeași zonă geografică, în conformitate cu 
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cu alineatul (2). alineatul (2).

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 75 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 106 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate stabili norme detaliate 
referitoare la evaluarea efortului maxim 
disponibil în raport cu care se calculează 
excedentul de utilizare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 119 alineatul (2).

4. Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia stabilește norme detaliate 
referitoare la evaluarea efortului maxim 
disponibil în raport cu care se calculează 
excedentul de utilizare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 119 alineatul (2).

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 76 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care există dovezi ale 
încălcării de către un stat membru a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și că acest lucru poate duce la o 
amenințare gravă pentru conservarea 
stocurilor care fac obiectul oportunităților 
de pescuit, Comisia poate efectua, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, deduceri din cota, alocația sau 
partea anuală pentru un stoc sau grup de 
stocuri de care dispune statul membru 
respectiv în anul următor sau în anii 
următori, prin aplicarea principiului 
proporționalității, ținând cont de daunele 
produse stocurilor.

1. În cazul în care există dovezi ale 
încălcării de către un stat membru a 
normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului și că acest lucru poate duce la o 
amenințare gravă pentru conservarea 
stocurilor care fac obiectul oportunităților 
de pescuit, Comisia, prin acte de punere în 
aplicare, impune interdicții sau efectuează 
deduceri din cota, alocația sau partea 
anuală pentru un stoc sau grup de stocuri 
de care dispune statul membru respectiv în 
anul următor sau în anii următori, prin 
aplicarea principiului proporționalității, 
ținând cont de daunele produse stocurilor.
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 76 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 107 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 119a referitoare la termenul-limită 
pentru ca statele membre să demonstreze 
că resursele piscicole pot fi exploatate în 
siguranță, materialul care urmează să fie 
inclus de statele membre în răspunsul lor și 
determinarea cantităților care trebuie 
deduse luând în considerare:

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 119a referitoare la termenul-limită 
pentru ca statele membre să demonstreze 
că resursele piscicole pot fi exploatate în 
siguranță, materialul care urmează să fie 
inclus de statele membre în răspunsul lor și 
determinarea cantităților care trebuie 
deduse sau a interdicțiilor luând în 
considerare:

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 78
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 110 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, statele 
membre acordă acces oricărei persoane 
fizice sau juridice care poate face dovada 
unui interes legitim pentru datele 
menționate la alineatul (1) de la prezentul 
articol.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 78
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele enumerate la alineatul (1) litera (a) Datele enumerate la alineatul (1) litera (a) 
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punctele (ii) și (iii) pot fi furnizate 
organismelor științifice din statele membre, 
organismelor științifice ale Uniunii și 
Eurostat.

punctele (ii) și (iii) pot fi făcute publice în 
format anonimizat și cu sursă deschisă și 
trimise în mod specific organismelor 
științifice din statele membre, organismelor 
științifice ale Uniunii și Eurostat și oricărei 
persoane fizice sau juridice care poate 
face dovada unui interes legitim.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 78
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 110 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Statele membre publică anual 
rapoartele lor anuale privind programele 
naționale de control, pe site-ul de internet 
al autorităților lor competente.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 81
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 112 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Datele cu caracter personal 
conținute în informațiile menționate la 
articolul 110 alineatele (1) și (2) nu se 
păstrează pentru o perioadă mai mare de 5 
ani, cu excepția datelor cu caracter 
personal care sunt necesare pentru a 
permite monitorizarea unei reclamații, a 
unei încălcări, a unei inspecții, a unei 
verificări sau a unui audit sau proceduri 
judiciare sau administrative în curs de 
desfășurare, care pot fi păstrate timp de 10 
ani. În cazul în care informațiile 
menționate la articolul 110 alineatele (1) și 
(2) sunt păstrate pentru o perioadă mai 
lungă de timp, datele sunt anonimizate.

3. Datele cu caracter personal 
conținute în informațiile menționate la 
articolul 110 alineatele (1) și (2) nu se 
păstrează pentru o perioadă mai mare de 
opt ani, în timp ce datele provenite de la 
TVCI nu se păstrează pentru o perioadă 
mai mare de trei ani, cu excepția datelor cu 
caracter personal care sunt necesare pentru 
a permite monitorizarea unei reclamații, a 
unei încălcări, a unei inspecții, a unei 
verificări sau a unui audit sau proceduri 
judiciare sau administrative în curs de 
desfășurare, care pot fi păstrate timp de 10 
ani. În cazul în care informațiile 
menționate la articolul 110 alineatele (1) și 
(2) sunt păstrate pentru o perioadă mai 
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lungă de timp, datele sunt anonimizate.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 81 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 113 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81a) La articolul 113, alineatul (2) se 
elimină.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 81 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 113 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81b) La articolul 113, alineatul (3) se 
elimină.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 81 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 113 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81c) La articolul 113 alineatul (4), 
litera (b) se elimină.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 81 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 113 – alineatul 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(81d) La articolul 113 alineatul (4), 
litera (c) se elimină.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 82
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 115 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o listă a zonelor în care pescuitul 
este restricționat și restricțiile 
corespunzătoare;

(h) o listă a zonelor în care pescuitul 
este restricționat și restricțiile 
corespunzătoare, precum și un calendar 
pentru zonele unde se preconizează 
impunerea de restricții în viitor;

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 84 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 118 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(84a) La articolul 118, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. La intervale de cinci ani, statele 
membre transmit Comisiei un raport 
privind aplicarea prezentului regulament.

„1. La intervale de doi ani, statele 
membre transmit Comisiei un raport 
privind aplicarea prezentului regulament.”

(32019R1241)

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 84 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 118 – alineatul 2
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Textul în vigoare Amendamentul

(84b) La articolul 118, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Pe baza rapoartelor înaintate de 
statele membre și a propriilor observații, 
Comisia întocmește un raport o dată la 
cinci ani, pe care îl înaintează 
Parlamentului European și Consiliului.

„2. Pe baza rapoartelor înaintate de 
statele membre și a propriilor observații, 
Comisia întocmește un raport o dată la doi 
ani, pe care îl înaintează Parlamentului 
European și Consiliului.”

(32019R1241)

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 84 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009
Articolul 118 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84c) La articolul 118 se introduce 
următorul alineat:
„2a. Rapoartele menționate la alineatul 
(1) se publică pe site-ul de internet al 
Comisiei în termen de două luni de la 
transmiterea lor de către statele membre.”

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să asiste statele membre și Comisia 
la armonizarea aplicării politicii comune în 
domeniul pescuitului;

(e) să asiste statele membre și Comisia 
la armonizarea aplicării și asigurarea 
sustenabilității politicii comune în 
domeniul pescuitului, inclusiv a 
dimensiunii sale externe;

[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
(UE) 2019/473. Articolul 3 litera (e) din 
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Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 3 litera (e) din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 17g

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Articolul 17g se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 17g
Cooperarea în domeniul afacerilor 

maritime

Articolul 17g
Cooperarea în domeniul afacerilor 

maritime
Agenția contribuie la punerea în aplicare a 
politicii maritime integrate a UE și, în 
special, încheie acorduri administrative cu 
alte organisme cu privire la aspectele 
reglementate de prezentul regulament după 
aprobarea consiliului de administrație. 
Directorul executiv informează Comisia și 
statele membre în această privință încă din 
primele etape ale negocierilor.

„Agenția contribuie la punerea în aplicare 
a politicii maritime integrate a UE și, în 
special, încheie acorduri administrative cu 
alte organisme cu privire la aspectele 
reglementate de prezentul regulament după 
aprobarea consiliului de administrație. 
Directorul executiv informează 
Parlamentul European, Comisia și statele 
membre în această privință încă din 
primele etape ale negocierilor.”
[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
(UE) 2019/473. Articolul 17g din 
Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 25 din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 23 – alineatul 2 – litera c – paragraful 1
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Textul în vigoare Amendamentul

(aa) La litera (c), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

(c) adoptă, până la 31 octombrie în fiecare 
an și ținând seama de avizul Comisiei și al 
statelor membre, programul de lucru al 
agenției pentru anul următor și îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și statelor membre.

„(c) adoptă, până la 31 octombrie în fiecare 
an și ținând seama de avizul 
Parlamentului European, al Comisiei și al 
statelor membre, programul de lucru al 
agenției pentru anul următor și îl transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei și statelor membre.”
[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
(UE) 2019/473. Articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 32 din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 23 – alineatul 2 – litera c – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(ab)  la litera (c), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

Programul de lucru conține prioritățile 
agenției. El acordă prioritate îndatoririlor 
agenției referitoare la programele de 
control și supraveghere. Programul este 
adoptat fără a aduce atingere procedurii 
bugetare anuale a Comunității. În cazul în 
care, în termen de 30 de zile de la data 
adoptării programului de lucru, Comisia își 
exprimă dezacordul față de program, 
consiliul de administrație reanalizează 
programul și îl adoptă din nou, cu posibile 
modificări, în termen de două luni, la a 
doua citire;

„Programul de lucru conține prioritățile 
agenției. El acordă prioritate îndatoririlor 
agenției referitoare la programele de 
control și supraveghere. Programul este 
adoptat fără a aduce atingere procedurii 
bugetare anuale a Comunității. În cazul în 
care, în termen de 30 de zile de la data 
adoptării programului de lucru, 
Parlamentul European sau Comisia își 
exprimă dezacordul față de program, 
consiliul de administrație reanalizează 
programul și îl adoptă din nou, cu posibile 
modificări, în termen de două luni, la a 
doua citire;

[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
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(UE) 2019/473. Articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 32 din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 24 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(5a)  La articolul 24, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Consiliul de administrație este 
format din reprezentanți ai statelor membre 
și șase reprezentanți ai Comisiei. Fiecare 
stat membru are dreptul de a numi un 
membru. Statele membre și Comisia 
numesc un înlocuitor pentru fiecare 
membru, care îl reprezintă pe acesta din 
urmă în caz de absență.

„1. Consiliul de administrație este 
format din reprezentanți ai statelor 
membre, din șase reprezentanți ai Comisiei 
și din reprezentanți ai Parlamentului 
European. Fiecare stat membru are dreptul 
de a numi un membru. Parlamentul 
European are dreptul de a numi doi 
reprezentanți. Statele membre, Comisia și 
Parlamentul European numesc un 
înlocuitor pentru fiecare membru, care îl 
reprezintă pe acesta din urmă în caz de 
absență.”
[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
(UE) 2019/473. Articolul 24 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 33 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 29 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pregătește proiectul programului de 
lucru anual și proiectul programului de 

(a) pregătește proiectul programului de 
lucru anual și proiectul programului de 
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lucru multianual și le înaintează consiliului 
de administrație, după consultarea 
Comisiei și a statelor membre. Ia măsurile 
necesare punerii în aplicare a programului 
de lucru și a programului de lucru 
multianual în limitele specificate de 
prezentul regulament, de normele sale de 
punere în aplicare și de legislația 
aplicabilă;

lucru multianual și le înaintează consiliului 
de administrație, după consultarea 
Parlamentului European, a Comisiei și a 
statelor membre. Ia măsurile necesare 
punerii în aplicare a programului de lucru 
și a programului de lucru multianual în 
limitele specificate de prezentul 
regulament, de normele sale de punere în 
aplicare și de legislația aplicabilă;

[Regulamentul (CE) nr. 768/2005 a fost 
codificat și abrogat prin Regulamentul 
(UE) 2019/473. Articolul 29 din 
Regulamentul (CE) nr. 768/2005 
corespunde articolului 38 din 
Regulamentul (UE) 2019/473.]

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul prezentului regulament, prin 
„încălcare gravă” se înțelege orice 
încălcare enumerată la articolul 90 
alineatul (2) literele (a)-(n), (o) și (p) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau 
considerate drept încălcări grave în 
conformitate cu articolul 90 alineatul (3) 
literele (a), (c), (e), (f) și (i) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

„În sensul prezentului regulament, prin 
«încălcare gravă» se înțelege orice 
încălcare enumerată la articolul 90 
alineatul (2) literele (a)-(p) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau 
considerate drept încălcări grave în 
conformitate cu articolul 90 alineatul (3) 
literele (a), (c), (e), (f) și (i) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.”

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008
Articolul 43 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Parchetul European poate 
ancheta, urmări penal și trimite în 
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judecată cazurile de infracțiuni împotriva 
bugetului Uniunii, cum ar fi frauda, 
corupția sau frauda transfrontalieră 
gravă în materie de TVA, inclusiv în ceea 
ce privește pescuitul INN.
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