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Amendamentul 1
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât formele durabile din punct de 
vedere ecologic ale acvaculturii s-ar putea 
dovedi o contribuţie pozitivă la protecţia 
mediului, precum şi o modalitate 
alternativă de a satisface o mare parte din 
cererea de produse pescăreşti;

Or. el

Amendamentul 2
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât peştii pot simţi durerea şi suferi
de stres, iar multe forme de acvacultură nu 
respectă cerinţele UE privind calitatea 
vieţii animalelor;

C. întrucât peştii suferă de stres, este 
necesară efectuarea de cercetări ştiinţifice 
suplimentare cu privire la nivelurile lor de 
sensibilitate la durere (care, aparent, 
variază de la o specie la alta), iar multe 
forme de acvacultură nu respectă cerinţele 
UE privind calitatea vieţii animalelor;

Or. el

Amendamentul 3
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât peştii pot simţi durerea şi suferi C. întrucât peştii pot simţi durerea şi suferi 
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de stres, iar multe forme de acvacultură nu 
respectă cerinţele UE privind calitatea 
vieţii animalelor;

de stres, iar multe forme de acvacultură nu 
respectă cerinţele UE privind calitatea 
vieţii animalelor şi întrucât examinarea şi 
punerea în aplicare adecvată a normelor 
de bunăstare a animalelor pot avea drept 
rezultat beneficii importante, precum o 
calitate mai bună a produselor şi mai 
puţine daune asupra mediului; 

Or. en

Amendamentul 4
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Considerentul Ea (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ea. Întrucât Comisia Europeană a 
publicat recent o Comunicare cu privire 
la o strategie pentru dezvoltarea durabilă 
a acvaculturii europene1, 
1COM(2009) 162 final, Construirea unui viitor 
durabil pentru acvacultură: Un nou impuls 
pentru strategia de dezvoltare durabilă a 
acvaculturii europene.

Or. en

Amendamentul 5
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că multe forme de acvacultură au efecte 
negative, cum ar fi distrugerea habitatelor, 
utilizarea substanţelor chimice pentru 
combaterea bolilor, epuizarea şi salinizarea 
apei potabile şi a terenurilor agricole, 

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că acvacultura poate avea efecte negative, 
cum ar fi distrugerea habitatelor, utilizarea 
substanţelor chimice pentru combaterea 
bolilor, epuizarea şi salinizarea apei 
potabile şi a terenurilor agricole, 
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contaminarea nutrienţilor şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

contaminarea nutrienţilor şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

Or. en

Amendamentul 6
Oreste Rossi

Proiect de aviz
 Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că multe forme de acvacultură au efecte 
negative, cum ar fi distrugerea habitatelor, 
utilizarea substanţelor chimice pentru 
combaterea bolilor, epuizarea şi salinizarea 
apei potabile şi a terenurilor agricole, 
contaminarea nutrienţilor şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că multe forme de acvacultură pot avea
efecte negative atât asupra bunăstării 
animalelor, cât şi a sănătăţii umane, cum 
ar fi distrugerea habitatelor, utilizarea 
substanţelor chimice pentru combaterea 
bolilor, epuizarea şi salinizarea apei 
potabile şi a terenurilor agricole, 
contaminarea nutrienţilor şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

Or. it

Amendamentul 7
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că multe forme de acvacultură au efecte 
negative, cum ar fi distrugerea habitatelor, 
utilizarea substanţelor chimice pentru 

1. atrage atenţia Comisiei asupra faptului 
că multe forme de acvacultură au efecte 
negative, cum ar fi distrugerea habitatelor, 
utilizarea substanţelor chimice pentru 
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combaterea bolilor, epuizarea şi salinizarea 
apei potabile şi a terenurilor agricole, 
contaminarea nutrienţilor şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

combaterea bolilor, epuizarea şi salinizarea 
apei potabile şi a terenurilor agricole, 
contaminarea nutrienţilor, în special în 
lacuri şi în zone maritime închise sau 
semi-închise, ca de exemplu Marea 
Baltică, precum şi perturbarea 
biodiversităţii prin evadarea peştilor de 
crescătorie, şi invită Comisia să introducă 
măsuri legislative care să elimine aceste 
efecte negative;

Or. en

Amendamentul 8
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă calitatea vieţii 
animalelor în cadrul politicii sale privind 
acvacultura sustenabilă şi, în plus, să 
desfăşoare activităţi de cercetare privind 
indicatorii calităţii vieţii, metodele de 
asomare şi sacrificare şi modalităţile de 
transport în ceea ce priveşte peştii;

2. invită Comisia să ţină cont într-o mai 
mare măsură de calitatea vieţii animalelor 
în cadrul strategiei sale privind acvacultura 
sustenabilă şi, în plus, să desfăşoare 
activităţi de cercetare privind indicatorii 
calităţii vieţii, metodele de asomare şi 
sacrificare şi modalităţile de transport în 
ceea ce priveşte peştii;

Or. en

Amendamentul 9
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să includă calitatea vieţii 
animalelor în cadrul politicii sale privind 
acvacultura sustenabilă şi, în plus, să 
desfăşoare activităţi de cercetare privind 

2. invită Comisia să includă calitatea vieţii 
peştilor (luând în calcul posibila lor 
capacitate de a gândi şi de a simţi) în 
cadrul politicii sale privind acvacultura 
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indicatorii calităţii vieţii, metodele de 
asomare şi sacrificare şi modalităţile de
transport în ceea ce priveşte peştii;

sustenabilă şi, în plus, să desfăşoare 
activităţi de cercetare privind indicatorii 
calităţii vieţii, metodele de asomare şi 
sacrificare şi modalităţile de transport în 
ceea ce priveşte peştii;

Or. el

Amendamentul 10
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că există disparităţi 
substanţiale de reglementare în ceea ce 
priveşte acvacultura, care pot determina 
întreprinderile să-şi transfere producţia în 
acele locuri unde se aplică dispoziţii de o 
stricteţe minimă şi îndeamnă Comisia să 
interzică introducerea pe piaţa europeană 
a produselor care nu îndeplinesc normele 
europene de producţie;

Or. nl

Amendamentul 11
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să ancheteze în mod 
direct metodele de producţie din fermele 
piscicole situate în afara Uniunii 
Europene şi să prezinte un raport cu 
privire la orice pericole pentru sănătate; 

Or. nl
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Amendamentul 12
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să insiste ca instalaţiile 
de acvacultură din afara UE să fie supuse 
unei inspecţii şi monitorizări riguroase 
pentru a se asigura că importurile sunt 
conforme cu normele UE şi că 
producătorii europeni beneficiază de o 
concurenţă loială; 

Or. en

Amendamentul 13
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că este necesar ca 
produsele alimentare de origine acvatică, 
fabricate sau importate în UE, să respecte 
normele ridicate de în materie de protecţie 
a mediului şi a sănătăţii şi siguranţei 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 14
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să elaboreze, în regim 
de urgenţă, criterii şi linii directoare 
specifice pentru sectorul acvaculturii care 
să se refere la interpretarea şi punerea în 
aplicare a directivelor UE privind 
evaluările  impactului asupra mediului; 
subliniază faptul că acest efort nu ar 
trebui să submineze capacitatea 
guvernelor naţionale şi a autorităţilor 
locale de a-şi stabili criterii şi linii 
directoare proprii, ţinând cont de 
condiţiile de la faţa locului; 

Or. en

Amendamentul 15
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că respectarea 
biodiversităţii ar trebui stabilită ca un 
principiu de bază al politicii UE în 
domeniul acvaculturii, atât în ceea ce 
priveşte apele interne, cât şi dimensiunea 
externă a strategiei de acvacultură, 
oferind sprijin pisciculturii doar în cazul 
în care speciile în cauză sunt locale sau 
deja bine stabilite; solicită efectuarea 
unor evaluări ştiinţifice ale riscului în 
toate cazurile de introducere a unor specii 
alogene şi adoptarea de măsuri care să 
controleze şi să monitorizeze speciile 
dăunătoare din punct de vedere ecologic; 

Or. en
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Amendamentul 16
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită Comisia să emită orientări cu 
privire la soluţionarea conflictelor care se 
ivesc din aplicarea directivei cadru 
privind apa referitor la activităţile de 
acvacultură; subliniază totuşi că aceste 
orientări nu ar trebui să pună în pericol 
obiectivul general privind starea bună a 
apelor, aşa cum este stabilit în directiva-
cadru privind apa1;
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire 
a unui cadru de politică comunitară în domeniul 
apei, JO L 327, 22.12.2000.

Or. en

Amendamentul 17
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
 Punctul 4e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. invită Comisia să promoveze 
planificarea maritimă spaţială1 în 
contextul unei politici maritime integrate 
pentru UE1, ca o modalitate de 
coordonare a acţiunilor comunitare în 
domeniile conexe, inclusiv acvacultură;
Comunicarea Comisiei (COM(2007)575 final) -
„O politică maritimă integrată pentru Uniunea 
Europeană.”  

Or. en
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Amendamentul 18
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. subliniază faptul că există cantităţi 
importante de peşte, în special specii de 
peşti pelagici mici, care sunt utilizate 
drept tipuri de hrană în acvacultură1; 
subliniază pericolul potenţial pentru 
anumite specii, având în vedere cererea 
din ce în ce mai mare de hrană pentru 
peşti;
1Circulara FAO privind pescuitul nr.1018, 
Utilizarea resurselor de pescuit ca tipuri de hrană 
în dezvoltarea acvaculturii: curente şi implicaţii 
ale politicilor.

Or. en

Amendamentul 19
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. îndeamnă Comisia să promoveze 
cercetarea şi dezvoltarea în domeniul 
acvaculturii, punând accent pe sistemele 
integrate şi închise cu apă recirculată;

Or. en


