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10.1.2018 A8-0381/336 

Amendamentul  336 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa VII – Partea B – punctul 2 – tabel – rândul 3 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 80 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de specii care nu fac 

obiectul unor limite de captură 

Amendamentul  

Cel puțin 60 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de specii care nu fac 

obiectul unor limite de captură (30 % 

din capturi) 

Or. en 

Justificare 

Trebuie definită dimensiunea specifică a ochiului de plasă pentru aceste zone de pescuit în 

funcție de componența capturilor. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Amendamentul  337 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa VII – Partea B – tabel – rândul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de 

Comisie 

 

   

Amendamentul  

Cel puțin 40mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de barbun, creveți 

(Penaeus spp.), crevete mantis, 

cambulă de Baltica și cântător (40 % 

din capturi) 

  

Or. en 

Justificare 

Acest amendament preia dispozițiile legislative aplicabile în prezent. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Amendamentul  338 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa VII – Partea C – punctul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în perioada 1 octombrie – 31 

ianuarie a anului următor, în zona 

geografică delimitată de liniile drepte care 

unesc secvențial următoarele coordonate: 

(a) vor putea opera în zona închisă 

stabilită acele nave cu traule de fund care 

îndeplinesc următoarele caracteristici: 

- 43°46,5’ N, 07°54,4’ V - utilizează ochiuri de plasă cu 

dimensiunea de 70 mm sau mai mult; și 

- 44°01,5’ N, 07°54,4’ V - Au înregistrat, în decursul anului 

precedent, o captură medie de merluciu 

care nu depășește 8 % din capturile totale. 

-  43°25,0’ N, 09°12,0’ V  

-  43°10,0’ N, 09°12,0’ V  

Or. en 

Justificare 

Acest amendament are ca scop adaptarea pescuitului la realitate. Având în vedere utilizarea 

predominantă a ochiului de plasă cu dimensiunea de 70 mm de către flota de pescuit cu 

traule de fund în Golful Biscaya, merluciul reprezintă doar 7 % din capturi. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Amendamentul  339 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa VII – Partea C – punctul 4 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Utilizarea plaselor fixe în subzonele 

ICES VIII, IX, X și XII la est de 27°V 

4. Utilizarea plaselor fixe în subzonele 

ICES IX, X și XII la est de 27°V 

Or. en 

Justificare 

În subzona VIII se utilizează plase fixe la adâncimi mai mari de 800 de metri. Este de preferat 

să se mențină situația actuală pentru ca intrarea în vigoare a regulamentului să nu cauzeze 

dificultăți operaționale. Dacă este necesar, prin măsuri regionalizate s-ar putea realiza 

ajustările adecvate. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Amendamentul  340 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa VII – Partea D 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

În această zonă sunt foarte puține cetacee, deci aproape nu există capturi accidentale. În 

această zonă nu există specii sensibile de păsări marine. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Amendamentul  341 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexa IX – Partea C – punctul 6 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Este interzis pescuitul dirijat de pagel 

argintiu (Pagellus bogaraveo) cu 

următoarele unelte: 

Este interzis pescuitul dirijat (20 % din 

capturi) de pagel argintiu (Pagellus 

bogaraveo) cu următoarele unelte: 

Or. en 

 

 


