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Amendamentul 22
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui plan 
multianual pentru stocurile de somon de 
Marea Baltică și pentru pescuitul care le 
exploatează

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a unui plan 
multianual pentru stocurile de somon de 
Marea Baltică și pentru pescuitul care le 
gestionează

Or. en

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Recomandările științifice recente din 
partea Consiliului Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES) și a 
Comitetului științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) indică faptul că 
unele stocuri de somon de Marea Baltică 
din râuri se află în afara limitelor biologice 
de siguranță și că ar trebui elaborat un plan 
multianual la nivel european.

(2) Recomandările științifice recente din 
partea Consiliului Internațional pentru 
Explorarea Apelor Maritime (ICES) și a 
Comitetului științific, tehnic și economic 
pentru pescuit (CSTEP) indică faptul că 
unele stocuri de somon de Marea Baltică 
din râuri se află în afara limitelor biologice 
de siguranță, că stocurile de somon din 
aproximativ 30 de râuri care se varsă în 
Marea Baltică sunt amenințate și că ar 
trebui elaborat un plan multianual la nivel 
european. 

Or. lt

Amendamentul 24
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(1) litera (d) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Uniunea 
are competență exclusivă în privința 
conservării resurselor biologice marine. 
Deoarece somonul este o specie anadromă, 
conservarea stocurilor marine de somon de 
Marea Baltică nu se poate realiza în 
absența unor măsuri de protejare a acestor 
stocuri pe durata ciclului de viață din apele 
curgătoare. Prin urmare, și aceste măsuri 
țin de competența exclusivă a Uniunii, în 
scopul asigurării conservării eficace a 
speciilor marine pe durata întregului ciclu 
de migrație, și este necesar ca ele să fie 
abordate în planul multianual.

(3) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(1) litera (d) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Uniunea 
are competență exclusivă în privința 
conservării resurselor biologice marine. 
Deoarece somonul este o specie anadromă, 
conservarea stocurilor de somon de Marea 
Baltică nu se poate realiza fără eliminarea 
pescuitului de stocuri mixte de somon și 
nici în absența unor măsuri de protejare a 
acestor stocuri pe durata ciclului de viață 
din apele curgătoare. Prin urmare, și aceste 
măsuri țin de competența exclusivă a 
Uniunii, în scopul asigurării conservării 
eficace a speciilor marine pe durata 
întregului ciclu de migrație, și este necesar 
ca ele să fie abordate în planul multianual.

Or. fi

Amendamentul 25
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică 
consideră somonul ca fiind o specie de 
interes la nivelul Uniunii Europene; este 
necesar ca măsurile adoptate în 
conformitate cu această directivă să fie 
astfel concepute încât să garanteze că 
exploatarea acestei specii este compatibilă 
cu o stare de conservare corespunzătoare. 
Este, prin urmare, necesar să se garanteze 
că măsurile de protecție a somonului 
adoptate în temeiul prezentului regulament 

(4) Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică 
consideră somonul ca fiind o specie de 
interes la nivelul Uniunii Europene; este 
necesar ca măsurile adoptate în 
conformitate cu această directivă să fie 
astfel concepute încât să garanteze că 
exploatarea acestei specii este compatibilă 
cu o stare de conservare corespunzătoare. 
Este, prin urmare, necesar să se garanteze 
că măsurile de protecție a somonului 
adoptate în temeiul prezentului regulament 
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sunt coerente și coordonate cu cele luate în 
conformitate cu directiva menționată 
anterior.

sunt coerente și coordonate cu cele luate în 
conformitate cu directiva menționată 
anterior. În vederea unei creșteri durabile 
a stocurilor de somon, pescuitul de stocuri 
mixte trebuie eliminat și înlocuit cu 
pescuitul separat de stocuri individuale. 
De asemenea, interzicerea pescuitului cu 
nave cu paragate în derivă este un mod 
important de creștere a stocurilor de 
somon, întrucât această măsură ar reduce 
capturile de somon de dimensiuni mici 
aruncate înapoi în apă.

Or. fi

Amendamentul 26
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a evita riscul raportării false 
a capturilor de păstrăvi de mare și 
somoni, ar trebui stabilite dimensiuni 
minime de debarcare pentru aceste specii, 
în vederea respectării regulamentelor CE, 
mai exact, o dimensiune minimă de 
debarcare de 60 cm pentru somon și de 
50 cm pentru păstrăvul de mare.

Or. en

Amendamentul 27
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că răspândirea somonului în ape 

(14) Cu toate acestea, având în vedere 
faptul că răspândirea somonului în ape 
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poate fi în prezent o practică obligatorie în 
anumite state membre și pentru a oferi 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe, răspândirea 
somonului altfel decât prin îmbogățirea 
stocurilor și prin repopulare directă ar 
trebui să fie în continuare autorizată pentru 
o perioadă de tranziție de șapte ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

poate fi în prezent o practică obligatorie în 
anumite state membre și pentru a oferi 
statelor membre timpul necesar pentru a se 
adapta la aceste cerințe, răspândirea 
somonului altfel decât prin îmbogățirea 
stocurilor și prin repopulare directă ar 
trebui să fie în continuare autorizată pentru 
o perioadă de tranziție de zece ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

Or. lt

Amendamentul 28
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele.

(16) O mare parte din navele de coastă care 
pescuiesc somon au mai puțin de 10 m 
lungime. Din acest motiv, utilizarea 
jurnalului de pescuit, astfel cum prevede 
articolul 14, și notificarea prealabilă, astfel 
cum prevede articolul 17 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009, ar trebui să fie extinse 
la toate navele de pescuit comercial și 
navele prestatoare de servicii utilizate 
pentru pescuitul cu undița și alte tipuri de 
pescuit.

Or. en

Amendamentul 29
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura un volum mai (18) Pentru a se asigura un volum mai 
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mare de date științifice referitoare la 
stocurile de somon și o mai bună calitate 
a acestora, este necesar să fie permis 
pescuitul electric.

mare de date științifice ar trebui analizată 
posibilitatea pescuitului electric de stocuri
de somon.

Or. en

Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pescuitului comercial din Marea Baltică 
și din râurile care se varsă în ea de pe 
teritoriul statelor membre (denumite în 
continuare „statele membre vizate”);

(a) pescuitului comercial și navelor 
prestatoare de servicii din Marea Baltică și 
din râurile care se varsă în ea de pe 
teritoriul statelor membre (denumite în 
continuare „statele membre vizate”);

Or. lt

Amendamentul 31
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel 
activități sunt desfășurate de către nave 
prestatoare de servicii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Kārlis Šadurskis



PE486.132v02-00 8/26 AM\899182RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel 
activități sunt desfășurate de către nave 
prestatoare de servicii.

(b) pescuitului recreativ de somon din 
statele membre vizate, în care acesta are 
un impact semnificativ.

Or. en

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică, în cazul în care astfel 
activități sunt desfășurate de către nave 
prestatoare de servicii.

(b) pescuitului recreativ de somon din 
Marea Baltică și din râurile aflate pe 
teritoriile statelor membre, care se varsă 
în Marea Baltică.

Or. lt

Amendamentul 34
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „stocurile de somon de Marea Baltică” 
înseamnă toate stocurile de somon sălbatic 
și de crescătorie din Marea Baltică și din 
râurile baltice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi
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Amendamentul 35
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „capturi totale admisibile” (TAC) 
înseamnă cantitatea de somon de Marea 
Baltică ce poate fi luată și debarcată anual 
din stocuri.

(k) „capturi totale admisibile” (TAC) 
înseamnă cantitatea de somon de Marea 
Baltică ce poate fi luată și debarcată anual 
de pescuitul comercial din Marea Baltică.

Or. en

Amendamentul 36
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stocurile de somon de Marea Baltică 
sunt exploatate în mod durabil conform 
principiului randamentului maxim durabil;

(a) stocurile de somon de Marea Baltică 
sunt gestionate în mod durabil conform 
principiului randamentului maxim durabil;

Or. en

Amendamentul 37
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
75 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon pentru fiecare 

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
au atins 50 % din capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon până la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament, 
producția de puiet de somon sălbatic atinge 
maximum din capacitatea de producție de 
puiet de somon care poate fi atinsă în mod 
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râu în termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

realist pentru fiecare râu în termen de cinci 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 38
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
75 % în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, producția de puiet de somon 
sălbatic atinge 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
pentru fiecare râu în termen de cinci ani și 
maximum din producția de somon 
sălbatic care poate fi atinsă în mod realist
în termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 39
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producția de 
puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel de cel puțin 75 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon în 
fiecare râu cu somon sălbatic.

(3) După zece ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, producția de 
puiet de somon sălbatic se menține la un 
nivel maxim din capacitatea de producție 
de puiet de somon care poate fi atinsă în 
mod realist în fiecare râu cu somon 
sălbatic.
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Or. en

Amendamentul 40
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din râurile cu somon sălbatic nu depășesc 
nivelul corespunzător ratei mortalității 
prin pescuit la care se face referire la 
alineatul (2).

eliminat

(2) Rata mortalității prin pescuit pentru 
stocurile de somon din râurile cu somon 
sălbatic se stabilește de către fiecare stat 
membru în conformitate cu obiectivele 
specifice definite la articolul 5 și cu 
opiniile experților din cadrul CSTEP și 
ICES și se reevaluează periodic de către 
aceste organisme în momentul în care
sunt disponibile mai multe informații sau 
dacă intervin modificări ale 
caracteristicilor râurilor. În acest scop, 
statele membre iau în considerare 
capacitatea de producție potențială de 
puiet de somon calculată de ICES pentru 
fiecare râu pe baza parametrilor aplicabili 
specifici fiecărui râu și reevaluată 
periodic de către acest organism în 
momentul în care sunt disponibile mai 
multe informații sau dacă intervin 
modificări ale caracteristicile râurilor.
(3) Statele membre în cauză publică, în 
termen de cel mult un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în 
secțiunea accesibilă publicului a site-ului 
lor oficial creat în conformitate cu 
articolul 114 din Regulamentul (CE) nr. 
1224/2009, rata mortalității provocate 
prin pescuit din râurile cu somon sălbatic 
și TAC corespunzătoare pentru somon și 
revizuiesc anual nivelul acestor doi 
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parametri. 

(4) Comisia evaluează, din trei în trei ani, 
eficacitatea măsurilor luate de către 
statele membre în conformitate cu 
prezentul articol pe baza obiectivelor 
generale și specifice descrise la articolele 
4 și 5.
(5) Dacă statele membre în cauză nu 
publică măsurile respective în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) în 
termenul stabilit de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia trebuie 
să fie împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 26 
pentru a indica rata mortalității provocate 
prin pescuit și/sau TAC corespunzătoare 
pentru râurile cu somon sălbatic și/sau 
încheierea măsurilor respective privind 
pescuitul.
(6) Dacă, pe baza unei evaluări efectuate 
în temeiul alineatului (4), măsurile luate 
de statele membre sunt considerate 
incompatibile cu obiectivele generale și 
specifice stabilite la articolele 4 și 5 sau se 
consideră că nu îndeplinesc aceste 
obiective, Comisia trebuie să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 26 pentru a 
indica rata mortalității provocate prin 
pescuit și/sau TAC corespunzătoare 
pentru râurile cu somon sălbatic și/sau 
încheierea măsurilor respective privind 
pescuitul.
(7) Scopul măsurilor adoptate de Comisie 
este de a asigura îndeplinirea obiectivelor 
generale și specifice stabilite la articolele 
4 și 5. Din momentul în care Comisia 
adoptă actul delegat, măsurile luate de 
statele membre nu se mai aplică.

Or. en
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Amendamentul 41
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Scopul măsurilor adoptate de Comisie 
este de a asigura îndeplinirea obiectivelor 
generale și specifice stabilite la articolele 4 
și 5. Din momentul în care Comisia adoptă 
actul delegat, măsurile luate de statele 
membre nu se mai aplică.

(7) Scopul măsurilor adoptate de Comisie 
este de a asigura îndeplinirea obiectivelor 
generale și specifice stabilite la articolele 4 
și 5. Din momentul în care Comisia adoptă 
actul delegat, măsurile luate de statele 
membre nu se mai aplică. În vederea unui 
pescuit durabil, sunt îmbunătățite 
încrederea și metodele de comunicare 
între părțile interesate.

Or. en

Amendamentul 42
Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Măsurile adoptate în vederea 
recuperării integrității și diversității 
genetice a stocurilor de somon de Marea 
Baltică nu afectează în mod irațional 
condițiile economice și sociale din 
regiunile de pescuit. 

Or. en

Amendamentul 43
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,1.

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,25.

Or. en

Amendamentul 44
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capturarea somonului pe mare dincolo de 
liniile de bază se elimină treptat. Efortul 
de pescuit pentru somon se reduce cu 
50 % în termen de trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, iar 
capturarea se interzice în termen de patru 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. fi

Justificare

Pescuitul de stocuri mixte de somon nu este durabil și, prin urmare, ar trebui eliminat 
complet în urma unei perioade de tranziție.

Amendamentul 45
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,1.

(1) TAC anuale pentru stocurile de somon 
din mare nu depășesc nivelul corespunzător 
unei rate a mortalității prin pescuit de 0,1.
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Capturarea somonului din râuri și pe 
mare în interiorul perimetrului delimitat 
de liniile de bază se reduce în termen de 
șase ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și se evaluează în 
termen de opt ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament.
Pentru a permite populațiilor de somon 
sălbatic să se dezvolte dincolo de 
nivelurile care permit obținerea 
randamentului maxim durabil, 
capturarea acestora în perioada 
reproducerii ar trebui interzisă în zonele 
de reproducere naturală.

Or. en

Amendamentul 46
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 8 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea cotei naționale de către navele 
prestatoare de servicii

Utilizarea cotei naționale de către navele 
prestatoare de servicii și de către pescuitul 
recreativ

Or. en

Amendamentul 47
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Somonul capturat pe mare de către 
navele prestatoare de servicii se include în 
cota națională.

(1) Somonul capturat pe mare de către 
navele prestatoare de servicii și cel 
capturat de pescuitul recreativ din zonele 
de coastă și râuri se include în cota 
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națională.

Or. en

Justificare

Pescuitului recreativ nu este inclus în calculele actuale ale cotei de pescuit și ar trebui, de 
asemenea, raportat și reglementat la nivel național.

Amendamentul 48
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dimensiunea minimă de debarcare 
pentru somon și păstrăvul de mare. 
Dimensiunea minimă de debarcare pentru 
somon este de 60 cm, iar pentru păstrăvul 
de mare de 50 cm.

Or. en

Amendamentul 49
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre vizate stabilesc 
în termen de cel mult doi ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament măsuri 
tehnice de conservare la nivel național.

(1) În cazul râurilor cu somon sălbatic care 
nu au atins 50 % din capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
până la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre vizate 
stabilesc, păstrează și, dacă este necesar, 
îmbunătățesc actualele măsuri tehnice de 
conservare la nivel național în termen de 
cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 50
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă numai în râurile cu somon 
sălbatic. Numărul de puieți răspândiți în 
fiecare râu nu depășește capacitatea de 
producție potențială de puiet de somon 
estimată a râului respectiv.

(1) Îmbogățirea stocurilor de somon este 
permisă în râurile cu somon sălbatic și, în 
timpul perioadei de tranziție, și în estuare. 
Numărul de puieți răspândiți în fiecare râu 
nu depășește capacitatea de producție 
potențială de puiet de somon estimată a 
râului respectiv.

Or. fi

Justificare

Interzicerea îmbogățirii obligatorii a stocurilor în sine nu va soluționa problemele legate de 
stocurile de somon, întrucât nu s-a demonstrat în mod clar că îmbogățirea stocurilor de 
somon cauzează probleme legate de diversitatea genetică a somonului sălbatic. Trebuie 
dezvoltate în continuare măsuri alternative la îmbogățirea stocurilor, precum culoare pentru 
pești și compensații obligatorii, iar pe termen lung ar trebui ca îmbogățirea stocurilor să 
poată fi înlocuită cu aceste măsuri alternative.

Amendamentul 51
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 
a stocurilor. Peștele adult provine din 



PE486.132v02-00 18/26 AM\899182RO.doc

RO

a stocurilor. același bazin hidrografic.

Or. en

Amendamentul 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 
a stocurilor.

(2) Îmbogățirea stocurilor se realizează 
într-un mod care să protejeze diversitatea 
genetică a diferitelor stocuri din râurile cu 
somon, ținând cont de populațiile existente 
în râul ale cărui stocuri se îmbogățesc, dar 
și în râurile vecine, și care să genereze un 
maxim de efect al procesului de îmbogățire 
a stocurilor. Puieții provin din cel mai 
apropiat râu cu somon sălbatic.

Or. en

Amendamentul 53
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) râul oferă culoare libere pentru 
migrație, apă de calitate adecvată și habitat 
potrivit pentru reproducerea și creșterea 
somonului;

(a) râul sau părțile respective ale acestuia 
oferă culoare libere pentru migrație, apă de 
calitate adecvată și habitat potrivit pentru 
reproducerea și creșterea somonului;

Or. en

Amendamentul 54
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 13 –paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) râul oferă culoare libere pentru 
migrație, apă de calitate adecvată și habitat 
potrivit pentru reproducerea și creșterea 
somonului;

(a) migrația somonului este posibilă, iar 
râul oferă apă de calitate adecvată și habitat 
potrivit pentru reproducerea și creșterea 
somonului;

Or. fi

Justificare

Râurile cu somon amenajate nu sunt în totalitate lipsite de obstacole, însă migrația somonului 
poate totuși să fie posibilă în cadrul acestora, de exemplu, cu ajutorul unor culoare pentru 
pești.

Amendamentul 55
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) peștele adult provine din același 
bazin hidrografic.

Or. en

Amendamentul 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) puieții provin din cel mai apropiat 
râu cu somon sălbatic.

Or. en
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Amendamentul 57
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Repopularea directă se poate realiza 
și în alte râuri în afara celor cu resurse 
potențiale de somon, în cadrul 
metodologiei stabilite de ICES cu privire 
la tehnologiile în materie de reproducere 
și la condițiile de repopulare, pentru 
evitarea unui impact negativ al acestei 
răspândiri a somonului asupra 
populațiilor de somon sălbatic. 

Or. en

Amendamentul 58
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de tranziție eliminat
Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până 
la șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 59
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 14 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
cincisprezece ani după intrarea în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. fi

Justificare

O perioadă de tranziție de șapte ani este prea mică pentru a permite introducerea și 
dezvoltarea de măsuri alternative.

Amendamentul 60
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
șapte ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Operațiunile de răspândire a somonului, 
altele decât cele efectuate în conformitate 
cu articolele 12 și 13, pot continua până la 
zece ani după intrarea în vigoare a
prezentului regulament. 

Or. lt

Amendamentul 61
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
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pentru somon au obligația de a ține un 
jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, 
în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

pentru somon au obligația de a ține un 
jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, 
în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009; excepție de la această 
normă fac navele aflate sub pavilionul 
unui stat membru relevant, ale căror 
capturi anuale de somon nu depășesc 
10 tone, care au o lungime totală mai 
mică de 12 m, care pescuiesc exclusiv în 
apele teritoriale și care nu petrec mai mult 
de 24 de ore în afara portului.

Or. en

Amendamentul 62
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon au obligația de a ține un 
jurnal de bord al operațiunilor desfășurate, 
în conformitate cu normele stabilite la 
articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
14 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care dețin o autorizație de pescuit 
pentru somon, precum și comandanții 
navelor de pescuit comercial și ai navelor 
prestatoare de servicii utilizate pentru 
pescuitul cu undița și alte tipuri de pescuit 
din Uniunea Europeană, au obligația de a 
ține un jurnal de bord al operațiunilor 
desfășurate, în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 14 din Regulamentul 
(CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 63
Kārlis Šadurskis
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Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009.

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1224/2009; excepție de la această 
normă fac navele aflate sub pavilionul 
unui stat membru relevant, ale căror 
capturi anuale de somon nu depășesc 
10 tone, care au o lungime totală mai 
mică de 12 m, care pescuiesc exclusiv în 
apele teritoriale și care nu petrec mai mult 
de 24 de ore în afara portului..

Or. en

Amendamentul 64
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit din 
Uniunea Europeană, indiferent de lungimea 
navelor, care au la bord somon și/sau 
păstrăv de mare transmit autorităților 
competente din statul membru de pavilion, 
imediat după încheierea operațiunii de 
pescuit, informațiile enumerate la articolul 
17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

Prin derogare de la dispozițiile cuprinse în 
teza introductivă de la articolul 17 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, 
comandanții navelor de pescuit comercial 
și ai navelor prestatoare de servicii 
utilizate pentru pescuitul cu undița și alte 
tipuri de pescuit din Uniunea Europeană, 
indiferent de lungimea navelor, care au la 
bord somon și/sau păstrăv de mare transmit 
autorităților competente din statul membru 
de pavilion, imediat după încheierea 
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nr. 1224/2009. operațiunii de pescuit, informațiile 
enumerate la articolul 17 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 65
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligațiile menționate la alineatele 
(1) și (2) și la articolul 18 nu se aplică 
navelor prestatoare de servicii ale statelor 
membre ale căror capturi anuale de 
somon sunt mai mici de 10 tone. În astfel 
de cazuri, pescuitul de somon ar trebui 
monitorizat și ar trebui colectate date în 
conformitate cu articolul 55 din 
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Or. en

Amendamentul 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii;

(b) respectarea normelor privind cotele, 
autorizațiile pentru activități și declarațiile 
de captură ale navelor prestatoare de 
servicii și ale pescuitului recreativ care 
folosește tot tipul de unelte de pescuit;

Or. en
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Amendamentul 67
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 22 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul colectării de date, fiecare 
populație de somon tânăr din toate râurile 
cu somon sălbatic poate fi supravegheată 
cu ajutorul pescuitului electric înainte de 
producerea schimbărilor metabolice
asociate migrației din apa dulce în apa 
sărată.

În urma unei evaluări a impactului cu 
rezultate pozitive, în scopul colectării de 
date, fiecare populație de somon tânăr din 
toate râurile cu somon sălbatic poate fi 
supravegheată cu ajutorul pescuitului 
electric înainte de producerea schimbărilor 
metabolice asociate migrației din apa dulce 
în apa sărată.

Or. en

Justificare

Având în vedere efectele dăunătoare pe care pescuitul electric le poate avea asupra a diferite 
specii, este indicat să se realizeze o evaluare a impactului înainte de aplicarea acestei metode 
pentru colectarea de date cu privire la o specie amenințată precum salmonidele. Printre 
efectele dăunătoare ale pescuitului electric se numără vătămările, încetinirea creșterii, 
schimbările de comportament și reducerea abilității de depunere cu succes a icrelor.

Amendamentul 68
Kārlis Šadurskis

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

- Salaca

Or. en

Justificare

Aceste râuri cu o populație mică de somon nu îndeplinesc criteriile prevăzute în cadrul 
propunerii cu privire la râurile cu somon sălbatic, întrucât populația de somon a acestora 
este foarte redusă, depunerea icrelor de somon nu are loc în fiecare an și nu sunt disponibile 
date istorice în acest sens.
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Amendamentul 69
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru vizat emite pentru 
navele prestatoare de servicii un formular 
oficial care se va completa ca declarație de 
captură. Acest formular conține cel puțin 
următoarele informații:

În vederea limitării capturilor 
necunoscute și nereglementate de stocuri 
de somon din mare și a aruncării înapoi 
în mare a unor cantități considerabile, 
fiecare stat membru vizat emite pentru 
navele prestatoare de servicii un formular 
oficial care se va completa ca declarație de 
captură. Acest formular conține cel puțin 
următoarele informații:

Or. en


