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Amendamentul  299 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) este nevoie de obiective 

cuantificabile pentru a asigura o 

procedură de regionalizare eficientă, 

garantând, în același timp, condiții de 

concurență echitabile între toate regiunile 

maritime ale UE 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0381/300 

Amendamentul  300 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) sprijină realizarea descriptorilor 1, 

3, 4 și 6, prevăzuți în anexa I la Directiva 

2008/56/CE. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0381/301 

Amendamentul  301 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) capturile de specii marine inferioare 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare nu depășesc 5 % din volum, în 

conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și 

articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013; 

(a) capturile de specii marine inferioare 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare sunt reduse treptat la niveluri 

cu 25 % mai mici decât nivelurile 

specifice pentru principalele activități de 

pescuit, definite la alineatul 1a (nou), în 

termen de 6 ani de la data publicării 

prezentului regulament. 
În conformitate cu procedura prevăzută la 

articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate pentru a ajusta rata 

de reducere prevăzută la paragraful 

anterior, pe baza cercetărilor științifice 

aprobate de CSTEP. 

Din șase în șase ani, se adoptă prin 

aceeași procedură o rată de reducere 

revizuită. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Amendamentul  302 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 32 din prezentul regulament și 

articolul 18 din Regulamentul (UE) 

nr. 1380/2013 completând prezentul 

regulament prin definirea, în sensul 

literei (a) de la alineatul 1 din prezentul 

articol: 

 (a) principalelor activități de pescuit 

menționate la respectiva literă; 

 (b) nivelurilor capturilor actuale de specii 

marine de dimensiuni inferioare 

dimensiunilor minime de referință pentru 

conservare pentru fiecare dintre aceste 

principale activități de pescuit, pe baza 

datelor furnizate de statele membre pentru 

anii de referință 2010-2015. 

 În scopul actelor delegate menționate la 

prezentul articol, statele membre pot 

prezenta o recomandare comună în 

conformitate cu articolul 18 alineatul (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în 

termen de 12 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

 În cazul în care nu a fost prezentată o 

recomandare comună în termenul de 12 

luni menționat la prezentul articol, 

Comisia adoptă astfel de acte delegate în 

termen de 18 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 
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