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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este necesar să se stabilească ținta 

de mortalitate prin pescuit (F) care 

corespunde obiectivului de realizare și de 

menținere a producției maxime durabile 

sub formă de intervale de valori care sunt 

compatibile cu realizarea producției 

maxime durabile (FMSY). Respectivele 

intervale, bazate pe avize științifice, sunt 

necesare pentru a oferi flexibilitate pentru 

a putea ține cont de evoluțiile avizelor 

științifice, de a contribui la punerea în 

aplicare a obligației de debarcare și de a 

lua în considerare caracteristicile 

pescuitului mixt. Intervalele FMSY au 

fost calculate de Consiliul Internațional 

pentru Explorarea Apelor Maritime 

(ICES) și sunt stabilite astfel încât să nu 

antreneze o reducere mai mare de 5 % a 

producției pe termen lung în comparație 

cu producția maximă durabilă40. Limita 

superioară a intervalului este plafonată, 

astfel încât probabilitatea ca stocul să 

scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) 

sau limita de abundență (Abundancelimit) 

să nu depășească 5 %. Limita superioară 

se conformează, de asemenea, „normei de 

aviz”41 a ICES, care prevede că, atunci 

când nivelul biomasei de reproducere sau 

al abundenței este într-o stare precară, F 

urmează să fie redus la o valoare care nu 

(12) Pentru a reface populațiile de pește 

în cel mai scurt timp posibil peste niveluri 

care să permită producția maximă 

sustenabilă, rata de exploatare 

sustenabilă maximă ar trebui atinsă 

progresiv, incremental, cel târziu până în 

2020 pentru toate stocurile și este 

menținută ulterior, în conformitate cu 

Obiectivul de dezvoltare durabilă 14 al 

ONU și cu Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013. 



 

AM\1153985RO.docx  PE605.639v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

depășește o limită superioară egală cu 

valoarea punctului FMSY înmulțită cu 

nivelul biomasei de reproducere sau al 

abundenței în anul TAC, împărțită la 

MSY Btrigger sau Abundancelimit. ICES 

utilizează aceste considerente și norma de 

aviz atunci când emite avize științifice 

privind mortalitatea prin pescuit și 

opțiunile de captură. 

__________________ __________________ 

40 Cerere UE către ICES de a furniza 

intervale FMSY pentru stocurile selectate 

din Marea Nordului și Marea Baltică. 

 

41 Contextul general al avizului ICES, 

iulie 2015. 

 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În pofida alineatelor (2) și (3), 

posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot 

fi stabilite în conformitate cu intervalele 

de mortalitate prin pescuit prevăzute în 

coloana B din anexa I, cu condiția ca 

stocul în cauză să fie deasupra nivelului 

de referință minim al biomasei de 

reproducere prevăzut în coloana A din 

anexa II: 

eliminat 

(a) dacă, pe baza avizelor sau a 

dovezilor științifice, acest lucru este 

necesar pentru realizarea obiectivelor 

prevăzute la articolul 3 în cazul 

activităților mixte de pescuit; 

 

(b) dacă, pe baza avizelor sau a 

dovezilor științifice, este necesar să se 

evite daune grave asupra unui stoc 

cauzate de dinamica intra- sau inter-

specii a stocurilor; sau 

 

(c) în vederea limitării variațiilor 

pentru posibilitățile de pescuit dintre anii 

consecutivi la nu mai mult de 20 %. 

 

Or. en 

 

 


