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Amendamentul 27
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obținerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. ICES consideră că, în ceea ce 
privește stocurile de somon de Marea 
Baltică din râuri, acest nivel corespunde 
unui nivel de producție de puiet de somon 
cuprins între 60 % și 75 % din capacitatea 
de producție potențială de puiet pentru 
diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări științifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual.

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale pentru care acest lucru este 
posibil ar trebui să fie readuse la niveluri 
care să permită obținerea randamentului 
maxim durabil până în 2015. Pe baza 
condițiilor reale pentru o creștere 
sustenabilă, ICES consideră că, în ceea ce 
privește stocurile de somon de Marea 
Baltică din râuri, acest nivel corespunde 
unui nivel de producție de puiet de somon 
cuprins între 60 % și 75 % din capacitatea 
de producție potențială de puiet pentru 
diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări științifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual. În cazuri justificate, 
s-ar putea lua în considerare stabilirea 
unor niveluri de producție mai ridicate 
pentru fiecare râu în parte.

Or. pl

Amendamentul 28
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 

(6) Planul de punere în aplicare convenit în 
cadrul Summitului mondial privind 
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dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obținerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. ICES consideră că, în ceea ce 
privește stocurile de somon de Marea 
Baltică din râuri, acest nivel corespunde 
unui nivel de producție de puiet de somon 
cuprins între 60 % și 75 % din capacitatea 
de producție potențială de puiet pentru 
diferite râuri cu somon sălbatic. Astfel de 
recomandări științifice ar trebui să 
constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual.

dezvoltarea durabilă de la Johannesburg 
din 2002 prevede că toate stocurile 
comerciale ar trebui să fie readuse la 
niveluri care să permită obținerea 
randamentului maxim durabil până în 
2015. Aceasta este o cerință legală în 
cadrul Convenției ONU asupra dreptului 
mării încă din 1994. ICES consideră că, în 
ceea ce privește stocurile de somon de 
Marea Baltică din râuri, acest nivel 
corespunde unui nivel de producție de 
puiet de somon cuprins între 60 % și 75 % 
din capacitatea de producție potențială de 
puiet pentru diferite râuri cu somon 
sălbatic. Astfel de recomandări științifice 
ar trebui să constituie baza pentru stabilirea 
obiectivelor generale și specifice ale 
planului multianual.

Or. en

Amendamentul 29
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Capacitatea de producție de puiet 
reprezintă un indicator aproximativ al 
sănătății stocului de somon dintr-un râu 
oarecare. Înainte ca producția de puiet să 
poată fi folosită ca indicator trebuie să se 
stabilească o serie de ipoteze. În plus, 
nivelul producției de puiet este afectat de 
mai mulți factori care îngreunează 
izolarea corelației între producția de puiet 
și sănătatea stocurilor de somon. Prin 
urmare, numărul femelelor de somoni 
care se întorc în râuri ar trebui folosit ca 
indicator secundar viabil pentru sănătatea 
stocurilor de somon.

Or. en



AM\905016RO.doc 5/32 PE491.237v01-00

RO

Amendamentul 30
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Diversitatea genetică a somonului 
din Marea Baltică este conservată cel mai 
bine dacă se permite pescuitul doar atunci 
când somonii au părăsit marea și au 
început să revină în râuri în vederea 
depunerii icrelor. Interzicerea pescuitului 
în Marea Baltică ar crea însă probleme 
semnificative pentru anumite state 
membre și sectoare ale industriei, astfel 
încât acest pescuit [capturarea somonilor 
în mare] ar trebui eliminat treptat.

Or. en

Amendamentul 31
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a evita riscul raportării false 
în cazul păstrăvilor de mare și al 
somonilor, ar trebui stabilită o 
dimensiune minimă comună de debarcare 
pentru ambele specii.

Or. en

Amendamentul 32
Jarosław Leszek Wałęsa
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele de îmbogățire a stocurilor pot 
avea implicații semnificative asupra 
diversității genetice a stocurilor de somon 
de Marea Baltică. Astfel, există riscul ca 
numărul mare de pești de crescătorie 
răspândiți anual în Marea Baltică să 
afecteze integritatea genetică a somonului 
sălbatic, așadar este necesar ca procedeul 
să fie treptat eliminat. Așadar, în planul 
multianual ar trebui stabilite anumite 
condiții în acest sens.

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele necorespunzătoare de 
îmbogățire a stocurilor pot avea implicații 
semnificative asupra diversității genetice a 
stocurilor de somon de Marea Baltică. De 
asemenea, există riscul ca numărul mare 
de pești de crescătorie răspândiți anual în 
Marea Baltică să afecteze integritatea 
genetică a populațiilor de somon sălbatic. 
În acest context, îmbogățirea stocurilor ar 
trebui să fie supusă unor controale mai 
stricte. În plus, condițiile care guvernează 
obținerea de material genetic pentru 
înmulțirea și creșterea materialului de 
reproducere a somonilor, precum și 
condițiile aplicabile procedurilor de 
îmbogățire a stocurilor ar trebui să fie 
stabilite în planul multianual, pentru a se 
asigura că îmbogățirea stocurilor nu are 
efecte negative asupra diversității 
genetice.  

Or. pl

Amendamentul 33
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele de îmbogățire a stocurilor pot 
avea implicații semnificative asupra 
diversității genetice a stocurilor de somon 
de Marea Baltică. Astfel, există riscul ca 
numărul mare de pești de crescătorie 
răspândiți anual în Marea Baltică să 
afecteze integritatea genetică a somonului 
sălbatic, așadar este necesar ca procedeul 

(12) Conform avizelor științifice, 
procedeele de îmbogățire a stocurilor pot 
avea implicații semnificative asupra 
diversității genetice a stocurilor de somon 
de Marea Baltică. Astfel, există riscul ca 
numărul mare de pești de crescătorie 
răspândiți anual în Marea Baltică să 
afecteze integritatea genetică a somonului 
sălbatic, așadar este necesar ca procedeul 
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să fie treptat eliminat. Așadar, în planul 
multianual ar trebui stabilite anumite 
condiții în acest sens.

să fie treptat eliminat. Așadar, în planul 
multianual ar trebui stabilite anumite 
condiții aplicabile pentru creșterea și 
eliberarea somonului.

Or. en

Amendamentul 34
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că răspândirea somonului în ape 
poate fi în prezent o practică obligatorie în 
anumite state membre și pentru a oferi 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe, răspândirea 
somonului altfel decât prin îmbogățirea 
stocurilor și prin repopulare directă ar 
trebui să fie în continuare autorizată 
pentru o perioadă de tranziție de șapte ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(14) Răspândirea somonului altfel decât 
prin îmbogățirea stocurilor și prin 
repopulare directă nu ar trebui să fie în 
continuare autorizată după zece ani în 
cazul în care, la sfârșitul acestei perioade, 
producția de puiet de somon sălbatic 
atinge 80% din capacitatea de producție 
potențială pe un curs de apă dat. În cazul 
în care această valoare-țintă nu este 
atinsă, răspândirea somonului altfel decât 
prin îmbogățirea stocurilor și prin 
repopulare directă poate continua încă 
zece ani, după ce statele membre în cauză 
au analizat și eliminat cauzele pentru care 
valoarea-țintă nu a fost atinsă. 
Răspândirea somonului în ape poate fi în 
prezent o practică obligatorie în anumite 
state membre și ar trebui să se ofere 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe.

Or. pl

Amendamentul 35
Marek Józef Gróbarczyk
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că răspândirea somonului în ape 
poate fi în prezent o practică obligatorie în 
anumite state membre și pentru a oferi 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe, răspândirea 
somonului altfel decât prin îmbogățirea 
stocurilor și prin repopulare directă ar 
trebui să fie în continuare autorizată 
pentru o perioadă de tranziție de șapte ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(14) Răspândirea somonului altfel decât 
prin îmbogățirea stocurilor și prin 
repopulare directă nu ar trebui să fie în 
continuare autorizată după zece ani în 
cazul în care, la sfârșitul acestei perioade, 
producția de puiet de somon sălbatic 
atinge 80% din capacitatea de producție 
potențială pe un curs de apă dat. În cazul 
în care această valoare-țintă nu este 
atinsă, răspândirea somonului altfel decât 
prin îmbogățirea stocurilor și prin 
repopulare directă poate continua încă 
zece ani, după ce statele membre au 
analizat și eliminat cauzele pentru care 
valoarea-țintă nu a fost atinsă. 
Răspândirea somonului în ape poate fi în 
prezent o practică obligatorie în anumite 
state membre și ar trebui să se ofere 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe.

Or. pl

Amendamentul 36
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mare parte din navele de coastă 
care pescuiesc somon au mai puțin de 10 
m lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele.

(16) Utilizarea jurnalului de pescuit, astfel 
cum prevede articolul 14, și notificarea 
prealabilă, astfel cum prevede articolul 17 
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar 
trebui să fie impuse la navele de peste 8 
metri lungime.

Or. pl
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Amendamentul 37
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele.

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele de pescuit comercial și 
navele prestatoare de servicii.

Or. en

Amendamentul 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se garanta că nu se declară în 
mod eronat capturile de somon drept 
păstrăv de mare, eludând astfel controalele 
corespunzătoare, este necesar ca obligația 
de a prezenta notificări prealabile în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 să se 
aplice și în cazul tuturor navelor care au la 
bord păstrăv de mare.

(17) Pentru a se garanta că nu se declară în 
mod eronat capturile de somon drept 
păstrăv de mare, eludând astfel controalele 
corespunzătoare, este necesar ca obligația 
de a prezenta notificări prealabile în 
conformitate cu articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 să fie 
impusă în cazul navelor de peste 8 metri 
lungime care au la bord păstrăv de mare. 

Or. pl

Amendamentul 39
Isabella Lövin
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Conform unor recomandări științifice 
recente, pescuitul recreativ de somon pe 
mare are un impact semnificativ asupra 
stocurilor de somon, deși datele disponibile 
în această privință nu au calitatea necesară 
pentru a oferi un grad ridicat de precizie. 
Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe 
navele exploatate de către întreprinderi 
care-și oferă serviciile pentru a obține 
profit ar putea reprezenta o parte 
importantă a capturilor de somon de Marea 
Baltică. Prin urmare, pentru ca planul 
multianual să poată funcționa, este oportun 
să se introducă anumite măsuri de 
gestionare specifice pentru a controla 
aceste activități.

(19) Conform unor recomandări științifice 
recente, pescuitul recreativ de somon pe 
mare are un impact semnificativ asupra 
stocurilor de somon, deși datele disponibile 
în această privință nu au calitatea necesară 
pentru a oferi un grad ridicat de precizie. 
Concret, pescuitul recreativ efectuat de pe 
navele exploatate de către întreprinderi 
care-și oferă serviciile pentru a obține 
profit ar putea reprezenta o parte 
importantă a capturilor de somon de Marea 
Baltică. Prin urmare, pentru ca planul 
multianual să poată funcționa, este oportun 
să se introducă anumite măsuri de 
gestionare specifice pentru a controla 
activitățile de pescuit recreativ.

Or. en

Amendamentul 40
Carl Haglund

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Crearea unor sisteme de raportare 
bazate pe internet în interiorul statelor 
membre sau între acestea ar trebui 
încurajată și sprijinită pentru a facilita și 
mai mult procesul de raportare. 
Informațiile despre capturile raportate ar 
trebui să fie la dispoziția publicului. Locul 
exact unde a fost efectuată captura nu ar 
trebui însă divulgat, pentru a evita 
crearea de stimulente pentru vizarea de 
către pescari a respectivei zone de pescuit.

Or. en
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Amendamentul 41
Carl Haglund

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Comisia ar trebui să se asigure că 
statele membre iau măsurile 
administrative sau penale necesare pentru 
a combate problema pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat.

Or. en

Amendamentul 42
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel 
activități sunt desfășurate de către nave 
prestatoare de servicii.

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică și din acele râuri aflate pe 
teritoriile statelor membre care se varsă în 
Marea Baltică.

Or. en

Amendamentul 43
Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Marea Baltică” înseamnă 
subdiviziunile ICES 22-32;

(a) „Marea Baltică” înseamnă 
subdiviziunile ICES 23-32;
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Or. de

Justificare

Subdiviziunea 22 ar trebui să fie exclusă din domeniul de aplicare al directivei. Nu există 
râuri cu somon sălbatic în subdiviziunea 22. Zona se află în afara rutelor normale de migrare 
și a zonelor de hrănire a stocurilor de somon din Marea Baltică.

Amendamentul 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
75 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
75 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. pl

Amendamentul 45
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
75 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de cinci ani de la intrarea în 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
80 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 
râu în termen de cinci ani de la intrarea în 
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vigoare a prezentului regulament. vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
75% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de zece ani, 
atunci când este posibil, și 75% în termen 
de cincisprezece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. pl

Amendamentul 47
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
75% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
80% în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, producția de puiet 
de somon sălbatic se menține la un nivel de 
cel puțin 75% din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon în fiecare râu 
cu somon sălbatic.

(3) După cincisprezece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, producția 
de puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel de cel puțin 75% din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic.

Or. pl

Amendamentul 49
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producția de 
puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel de cel puțin 75% din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic.

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producția de 
puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel de cel puțin 80% din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic.

Or. en

Amendamentul 50
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre vizate pot stabili, 
pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte 
ținte, mai ambițioase.

(4) Statele membre vizate pot stabili, 
pentru fiecare râu cu somon sălbatic, și alte 
ținte, mai ambițioase, cum ar fi numărul 
peștilor reproducători care revin.

Or. en

Amendamentul 51
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vizate furnizează și 
publică conturi de date cu privire la 
femelele de somoni care revin în râurile 
lor.

Or. en

Amendamentul 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia evaluează, din trei în trei ani, 
eficacitatea măsurilor luate de către 
statele membre în conformitate cu 
prezentul articol pe baza obiectivelor 
generale și specifice descrise la articolele 
4 și 5.

(4) Fiecare stat membru transmite 
rapoarte Comisiei, inițial din trei în trei 
ani, primul raport fiind prezentat până la 
30 iunie 2015. Frecvența raportării va 
scădea la o dată la șase ani, după ce au 
fost depuse primele trei rapoarte 
trianuale.

Or. pl
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Amendamentul 53
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,1.

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,25.

Or. pl

Amendamentul 54
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care există indicii clare cu 
privire la faptul că s-a modificat starea 
stocurilor și/sau că rata mortalității prin 
pescuit existentă nu este adecvată pentru 
atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 
4, Comisia poate modifica nivelul ratei 
mortalității prin pescuit pe mare la care se 
face referire la alineatul (1) prin 
intermediul actelor delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 26.

(2) În cazul în care există indicii clare cu 
privire la faptul că s-a modificat starea 
stocurilor și/sau că rata mortalității prin 
pescuit existentă nu este adecvată pentru 
atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 
4, Comisia poate modifica nivelul ratei 
mortalității prin pescuit pe mare la care se 
face referire la alineatul (1) prin 
intermediul actelor delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 26. Capturarea 
somonului pe mare dincolo de liniile de 
bază se elimină treptat. Până la …* se 
reduce cu 50%, iar până la …** se 
interzice.
_________________

* JO: a se introduce data: șase ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
** JO: a se introduce data: opt ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
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Amendamentul 55
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Somonul capturat pe mare de către navele 
prestatoare de servicii se include în cota 
națională.

Somonul capturat pe mare de către navele 
prestatoare de servicii și cel capturat de 
pescuitul recreativ din zonele de coastă și 
râuri se include în cota națională.

Or. en

Amendamentul 56
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Efortul de pescuit pentru somon și 
păstrăv de mare dincolo de patru mile 
marine măsurate de la liniile de bază se 
reduce cu 50 % până la ...*  și se elimină 
treptat până la ...**.
______________
* JO: a se introduce data: trei ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
** JO: a se introduce data: șase ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 57
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește orientările referitoare 
la ajutoarele de stat pentru a le permite 
statelor membre să compenseze mai ușor 
daunele provocate de foci și cormorani. 

Or. en

Amendamentul 58
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Capitolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dimensiunea minimă de debarcare pentru 
somon și păstrăvul de mare
Dimensiunea minimă de debarcare atât 
pentru somon, cât și pentru păstrăvul de 
mare este de 65 de cm.

Or. en

Amendamentul 59
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă numai în râurile cu somon 
sălbatic. Numărul de puieți răspândiți în 
fiecare râu nu depășește capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă în râurile cu somon sălbatic numai 
atunci când acest lucru este necesar 
pentru a preveni dispariția stocului local.
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estimată a râului respectiv.

Or. en

Amendamentul 60
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 
a stocurilor.

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea și 
variabilitatea genetică a diferitelor stocuri 
din râurile cu somon, ținând cont de 
populațiile existente în râul ale cărui 
stocuri se îmbogățesc, dar și în râurile 
vecine, și care să genereze un maxim de 
efect al procesului de îmbogățire a 
stocurilor. Puieții trebuie să provină din 
cel mai apropiat râu cu somon sălbatic.

Or. en

Amendamentul 61
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili norme detaliate 
pentru aplicarea prezentului articol prin 
intermediul actelor de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (2).

(3) Comisia stabilește, în termen de trei 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, norme detaliate pentru 
aplicarea prezentului articol prin 
intermediul actelor de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 27 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Puieții pentru îmbogățirea stocurilor 
se marchează prin tăierea înotătoarelor 
adipoase.

Or. pl

Amendamentul 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Puieții pentru îmbogățirea stocurilor 
se marchează prin tăierea înotătoarelor 
adipoase.

Or. pl

Amendamentul 64
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) puieții provin din cel mai apropiat 
râu cu somon sălbatic.

Or. en
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Amendamentul 65
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile 
cu somon, ținând cont de populațiile 
existente în râul ale cărui stocuri se 
îmbogățesc, dar și în râurile vecine, și 
care să genereze un maxim de efect al 
procesului de îmbogățire a stocurilor.

Or. en

Amendamentul 66
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repopularea directă în conformitate cu 
alineatul (1) este considerată măsură de 
conservare în sensul articolului 38 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 
privind Fondul European pentru Pescuit.

Principiul „poluatorul plătește” trebuie să 
fie principiul director în cadrul procesului 
de reabilitare a căilor navigabile. 
Repopularea directă în conformitate cu 
alineatul (1) este considerată, de asemenea, 
măsură de conservare în sensul articolului 
38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1198/2006 privind Fondul European pentru 
Pescuit.

Or. en

Amendamentul 67
Marek Józef Gróbarczyk
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
zece ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Răspândirea 
somonului altfel decât este prevăzut la 
articolele 12 și 13 încetează după zece ani 
în cazul în care, la sfârșitul perioadei 
respective, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 80% din capacitatea de 
producție potențială pe un curs de apă 
dat. În cazul în care această valoare-țintă 
nu este atinsă, răspândirea somonului 
altfel decât este prevăzut la articolele 12 și 
13 poate continua încă zece ani, după ce 
statele membre în cauză au analizat și 
eliminat cauzele pentru care valoarea-
țintă nu a fost atinsă.

Or. pl

Amendamentul 68
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
zece ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și trebuie evaluate 
atent. Pentru eliminarea treptată se va 
adopta o abordare de la un curs de apă la 
altul.  Aceasta va fi administrată de 
agențiile locale, regionale și/sau naționale 
din statele membre, implică de asemenea 
părțile interesate de la nivel local și 
mobilizează competențele acestora în ceea 
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ce privește restaurarea habitatului și alte 
măsuri.  Deciziile naționale cu caracter 
juridic obligatoriu privind utilizarea 
resurselor economice folosite în prezent 
pentru îmbogățirea stocurilor sunt 
reorientate pentru a sprijini pescarii care 
ar putea fi afectați de efectele negative ale 
eliminării treptate.

Or. en

Amendamentul 69
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de 
lungimea navelor, care dețin o autorizație 
de pescuit pentru somon au obligația de a 
ține un jurnal de bord al operațiunilor 
desfășurate, în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 14 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit  de peste 8 
metri lungime din Uniunea Europeană care 
dețin o autorizație de pescuit pentru somon 
au obligația de a ține un jurnal de bord al 
operațiunilor desfășurate, în conformitate 
cu normele stabilite la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. pl

Amendamentul 70
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
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navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon au obligația de a ține un 
jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, 
în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon, precum și comandanții 
navelor prestatoare de servicii, au 
obligația de a ține un jurnal de bord al 
operațiunilor desfășurate, în conformitate 
cu normele stabilite la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 71
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de 
lungimea navelor, care au la bord somon 
și/sau păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit de peste 8 
metri lungime din Uniunea Europeană care 
au la bord somon și/sau păstrăv de mare 
transmit autorităților competente din statul 
membru de pavilion, cel puțin cu o oră 
înainte de a intra în port, informațiile 
enumerate la articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. pl

Amendamentul 72
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
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comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, precum și comandanții navelor 
prestatoare de servicii, care au la bord 
somon și/sau păstrăv de mare transmit 
autorităților competente din statul membru 
de pavilion, imediat după încheierea 
operațiunii de pescuit, informațiile 
enumerate la articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 73
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care navele de dimensiuni 
mici să fie scutite de această obligație 
pentru o perioadă limitată de timp, cu 
posibilitate de prelungire, sau poate 
prevedea o altă perioadă de notificare 
având în vedere, inter alia, tipul 
produselor pescărești, distanța dintre 
zonele de pescuit, locațiile de debarcare și 
porturile în care sunt înregistrate navele 
respective. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 28 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 74
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru somon și păstrăvul de mare se 
aplică o dimensiune minimă de debarcare 
de 60 de cm și aceasta intră în vigoare în 
aceeași zi cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 75
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația de captură Declarațiile de captură pentru pescuitul 
recreativ

Or. en

Amendamentul 76
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comandantul navei prestatoare de (1) Pentru toate tipurile de pescuit 
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servicii completează o declarație de 
captură, în conformitate cu anexa III, și o 
înaintează autorității competente din statul 
membru de pavilion al navei prestatoare 
de servicii înainte de ultima zi a fiecărei 
luni.

recreativ se completează o declarație de 
captură și se prezintă rapoarte autorității 
competente din statul membru de pavilion 
înainte de ultima zi a fiecărei luni.

Or. en

Amendamentul 77
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comandantul navei prestatoare de 
servicii completează o declarație de 
captură, în conformitate cu anexa III, și o 
înaintează autorității competente din statul 
membru de pavilion al navei prestatoare de 
servicii înainte de ultima zi a fiecărei luni.

(1) Comandantul navei prestatoare de 
servicii sau un alt utilizator responsabil 
completează o declarație de captură, în 
conformitate cu anexa III, și o înaintează 
autorității competente din statul membru de 
pavilion al navei prestatoare de servicii 
înainte de ultima zi a fiecărei luni.

Or. en

Amendamentul 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
10% din numărul total de debarcări.

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
20% din numărul total de debarcări.

Or. pl
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Amendamentul 79
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
10% din numărul total de debarcări.

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
20% din numărul total de debarcări.

Or. en

Amendamentul 80
Carl Haglund

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
10% din numărul total de debarcări.

Statele membre vizate verifică exactitatea 
informațiilor înregistrate în declarațiile de 
captură prin inspecții la debarcare. Aceste 
inspecții la debarcare acoperă un minim de 
10% din numărul total de debarcări. 
Agenția Europeană pentru Controlul 
Pescuitului efectuează controale eficiente 
și încurajează statele membre să 
desfășoare inspecții mai precise și mai 
punctuale în zone în care se presupune 
sau s-a semnalat că are loc pescuit ilegal, 
nedeclarat și nereglementat.

Or. en

Amendamentul 81
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii;

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii și pentru alte forme de pescuit 
recreativ;

Or. en

Amendamentul 82
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a condițiilor detaliate 
pentru desfășurarea activităților de 
pescuit electric pe baza celor mai recente 
informații științifice. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 28 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 83
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la ...*, Comisia prezintă 
Parlamentului și Consiliului constatările 
cercetărilor științifice efectuate cu privire 
la aruncarea înapoi în apă și captura 
accidentală de somoni în cadrul tuturor 
activităților de pescuit relevante în Marea 
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Baltică.
___________________
*JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 24 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza rapoartelor prezentate de statele 
membre în conformitate cu articolul 23 din 
prezentul regulament și a recomandărilor 
științifice, Comisia evaluează, în anul 
următor celui în care primește rapoartele 
statelor membre, impactul măsurilor de 
gestionare asupra stocurilor de somon de 
Marea Baltică și asupra pescuitului care 
exploatează aceste stocuri.

Pe baza rapoartelor prezentate de statele 
membre în conformitate cu articolul 23 din 
prezentul regulament și a recomandărilor 
științifice, Comisia evaluează, în anul 
următor celui în care primește rapoartele 
statelor membre, impactul măsurilor de 
gestionare asupra stocurilor de somon de 
Marea Baltică și asupra pescuitului care 
exploatează aceste stocuri. Comisia ține 
seama de evaluarea interdicției de 
utilizare a setcilor în derivă.

Or. pl

Amendamentul 85
Marek Józef Gróbarczyk
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 
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evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 
vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta

evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 
vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11 prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare. Comisia poate revoca abilitarea 
numai după ce a invitat statul membru să 
adopte, într-un termen care să nu fie mai 
scurt de șase luni, noi măsuri naționale 
pentru remedierea deficiențelor 
menționate la alineatul (1). Abilitarea 
poate fi revocată numai în cazul în care 
statul membru nu adoptă aceste măsuri 
sau în cazul în care, după evaluarea 
noilor măsuri, Comisia consideră că 
acestea nu respectă obiectivele stabilite la 
nivelul Uniunii. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
specificată în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează 
datei publicării acesteia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie.

Or. en

Amendamentul 86
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 
evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 

În cazul în care statele membre vizate nu 
au stabilit sau publicat, în termenul 
prevăzut, măsurile stabilite la articolul 6 
sau la articolul 11 sau dacă, în urma 
evaluării efectuate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 11 
alineatul (1), măsurile luate sunt 
considerate inadecvate și/sau ineficace, 
Comisia revocă, în cazul statelor membre 
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vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta

vizate, abilitarea la care se face referire la 
articolul 6 sau la articolul 11. Decizia de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în respectiva 
decizie. Ea intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en


