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11.1.2018 A8-0381/353 

Amendamentul  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 24 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 

traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 

este descris în partea E din anexa V în 

cadrul unui bazin maritim specific, statele 

membre prezintă o evaluare a impactului 

posibil al utilizării unor astfel de unelte 

asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare în cadrul 

unui bazin maritim specific, statele 

membre prezintă o evaluare a impactului 

posibil al utilizării unor astfel de unelte 

asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Amendamentul  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 24 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu este permisă în cazul în care 

evaluările indică faptul că utilizarea lor va 

conduce la un impact negativ asupra 

habitatelor sensibile și a speciilor nevizate. 

3. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare este permisă exclusiv în cazul în 

care evaluările indică faptul că utilizarea 

lor nu va conduce la un impact negativ 

asupra bunăstării animalelor, a habitatelor 

sensibile și a speciilor nevizate. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Amendamentul  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 V – partea B – punctul 1 – rândul 3 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 80 mm Diviziunea ICES IVb 

situată la sud de 

54°30'N și diviziunea 

ICES IVc 

Pescuit dirijat de 

limbă-de-mare cu 

beam-traul sau [traul 

cu impulsuri 

electrice]. Un panou 

cu o dimensiune 

minimă a ochiului de 

plasă de 180 mm 

montat în jumătatea 

superioară a părții 

anterioare a plasei. 

Amendamentul   

Cel puțin 80 mm Diviziunea ICES IVb 

situată la sud de 

54°30'N și diviziunea 

ICES IVc 

Pescuit dirijat de 

limbă-de-mare cu 

beam-traul. Un panou 

cu o dimensiune 

minimă a ochiului de 

plasă de 180 mm 

montat în jumătatea 

superioară a părții 

anterioare a plasei. 

Or. en 
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Amendamentul  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 V – partea E 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Metode de pescuit inovatoare eliminat 

Utilizarea de traule cu impulsuri electrice în 

diviziunile ICES IVb și IVc 
 

În pofida dispozițiilor de la articolul 13, 

pescuitul cu un traul cu impulsuri electrice 

este permis în diviziunile ICES IVb și IVc 

în condițiile stabilite în conformitate cu 

articolul 27 alineatul (1) a doua liniuță din 

prezentul regulament, în ceea ce privește 

caracteristicile impulsurilor electrice 

folosite și măsurile de monitorizare și 

control în vigoare la sud de o loxodromă 

unită de următoarele coordonate, măsurate 

în conformitate cu sistemul WGS84:  

 

– un punct de pe coasta de est a Regatului 

Unit, la 55° latitudine nordică 
 

– la est, până la 55° latitudine nordică, 5° 

longitudine estică 
 

– la est, până la un punct de pe coasta 

vestică a Danemarcei, la 56° latitudine 

nordică.  

 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Amendamentul  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pentru setca în derivă cunoscută 

sub denumirea de „xeito” se utilizează 

ochiuri de plasă cu o dimensiune 

cuprinsă între 23 mm și 40 mm. 

Or. en 

 

 


