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Amendamentul 7
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 111, poate scuti 
anumite categorii de nave de pescuit de 
obligațiile stabilite la alineatul (1) 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.

(4) Autoritatea competentă poate scuti 
anumite categorii de nave de pescuit de 
obligațiile stabilite la alineatul (1) 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.

Or. sv

Justificare

Simplificarea și îmbunătățirea legislației comunitare este un obiectiv prioritar în cadrul 
procesului de elaborare a legislației. Prezentul regulament nu ar trebui să constituie o 
excepție, ci să contribuie la îmbunătățirea controlului și să nu sporească birocrația. 
Autoritățile competente din fiecare stat membru – despre care se poate presupune că sunt 
dedicate sarcinii lor de menținere a legislației – sunt cele mai în măsură să evalueze, în 
fiecare caz în parte, care sunt cele mai bune condiții pentru notificarea prealabilă a sosirii în 
port și dacă sunt necesare excepții de la regulile generale.

Amendamentul 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 se elimină.

Or. en
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Justificare

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Amendamentul 9
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47 se elimină.

Or. sv

Justificare

Politica comună în domeniul pescuitului a avut ca rezultat mări golite de pește. Pe lângă 
instituirea unui sistem de control funcțional și eficace, prezentul regulament urmărește 
crearea încrederii publice în controalele comunitare din cadrul politicii în domeniul 
pescuitului. Este inacceptabil să propunem ca, în contextul politicii care a creat problemele, 
să extindem controlul asupra pescuitului de agrement pe teritoriul Uniunii. 

Amendamentul 10
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot permite cântărirea peștelui 
proaspăt după transportul de la locul de 
debarcare cu condiția să nu fi existat 
posibilitatea cântăririi în momentul 

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot permite cântărirea peștelui 
proaspăt după transportul de la locul de 
debarcare cu condiția să nu fi existat 
posibilitatea cântăririi în momentul 
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debarcării și cu condiția să fie transportat 
către o destinație de pe teritoriul statului 
membru aflată la cel mult 20 de kilometri 
de locul debarcării.

debarcării și cu condiția să fie transportat 
către o destinație de pe teritoriul statului 
membru aflată la cel mult 20 de kilometri 
de locul debarcării. În urma unei solicitări 
din partea unei autorități competente, 
Comisia ar trebui să acorde, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 111, o derogare de la limita de 20 
de kilometri pentru activitățile de pescuit 
specificate în cererea autorității 
competente.

Or. sv

Justificare

În țările cu distanțe lungi, cerința unei distanțe maxime de 20 de kilometri între locul de 
debarcare și locul de cântărire ar putea face pescuitul imposibil în unele cazuri. Autoritatea 
competentă și Comisia ar trebui să fie în măsură să convină asupra acordării de derogări în 
condiții strict controlate. 

Amendamentul 11
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Sancțiunile prevăzute în acest capitol 
sunt însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, 
în special de restituirea ajutoarelor 
publice sau a subvențiilor primite de 
navele INN în perioada financiară 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Navele INN nu ar trebui să beneficieze de banii contribuabililor, iar navele care au beneficiat 
de astfel de bani în perioada programului operațional ar trebui să restituie banii respectivi.
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Amendamentul 12
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Informațiile privind navele de pescuit 
și persoanele în cauză sunt puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Multe state membre limitează accesul la detalii și informații privind amploarea activităților 
de pescuit INN și numele persoanelor implicate.
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