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Propunere de regulament (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Pentru a asigura continuarea 
conservării și a gestionării 
corespunzătoare a resurselor biologice 
marine în Marea Neagră, ar trebui să se 
stabilească dimensiunea minimă pentru 
debarcare și dimensiunea minimă a 
ochiurilor de plasă pentru pescuitul de 
calcan. 

 
 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În conformitate cu avizul CSTEP, ar 
trebui menținută zona delimitată pentru 
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protecția puietului de eglefin în diviziunea 
ICES VIb. 

Justificare 

Considerentul 11 e în ordine greșită și ar trebui plasat înainte de considerentul 9 pentru a se 
respecta ordinea articolelor. 
 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) În conformitate cu avizele ICES și 
CSTEP, pentru a contribui la conservarea 
stocurilor de pește, ar trebui menținute 
anumite măsuri tehnice de conservare în 
vestul Scoției (diviziunea ICES VIa), 
Marea Celtică (diviziunile ICES VIIf, g) și 
Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) 
pentru protejarea stocurilor de eglefin din 
Rockall, cod, eglefin și merlan. 

(9) În conformitate cu avizele ICES și 
CSTEP, pentru a contribui la conservarea 
stocurilor de pește, ar trebui menținute 
anumite măsuri tehnice de conservare în 
Marea Celtică (diviziunile ICES VIIf, g) și 
Marea Irlandei (diviziunea ICES VIIa) 
pentru protejarea stocurilor de cod, eglefin 
și merlan. 

Justificare 

Stocurile de cod, eglefin și merlan din vestul Scoției nu ar mai trebui să intre sub incidența 
normelor privind compoziția capturilor (articolul 29d). Eglefinul din Rockall este incorect 
asociat cu codul din Marea Irlandei VIIa. Eglefinul din Rockall este inclus în considerentul 11. 
 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 
 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În conformitate cu avizul CSTEP, ar 
trebui menținută zona delimitată pentru 
protecția puietului de eglefin în diviziunea 
ICES VIb. 

eliminat 

Justificare 

Considerentul 11 e în ordine greșită și ar trebui plasat înainte de considerentul 9 pentru a 
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respecta ordinea articolelor. 
 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Având în vedere avizele CSTEP, 
conform cărora „nu exista nicio 
justificare logică pentru ca setcile cu sirec 
să fie tratate în mod diferit față de setcile 
de fund sau plasele de încurcare, în ceea 
ce privește articolul 9.4”, utilizarea 
setcilor cu sirec în subzona ICES IX, în 
ape cu o adâncime mai mare de 200 m, 
dar nu mai mare de 600 m, ar trebui 
permisă. 

 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 1 a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. La articolul 2 se introduce următoarea 
literă: 

 (ha) Toate apele din Marea Neagră care 
corespund subzonelor geografice ale 
Comisiei Generale pentru Pescuit în 
Marea Mediterană, definite în 
Rezoluția GFCM/33/2009/2.” 

 
 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 19 a – alineatul 1  



 

 
 PE493.680/ 4 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Orice specie care face obiectul unei 
cote și care este capturată în cursul 
oricărei activități de pescuit în regiunile 
1-4 menționate la articolul 2 din prezentul 
regulament, trebuie preluată la bordul 
navei și ulterior debarcată. 

eliminat 

Justificare 

Această dispoziție, care reprezintă o obligație de debarcare a tuturor capturilor, este dezbătută 
activ în cadrul reformei politicii comune în domeniul pescuitului și, întrucât conform expunerii 
de motive Comisia intenționează să revizuiască Regulamentul (CE) nr. 850/98 după și în 
conformitate cu reforma politicii comune în domeniul pescuitului, aflată în prezent în curs de 
negociere, nu poate fi inclusă în prezentul articol în momentul de față. Măsurile tehnice 
propuse sunt tehnice tranzitorii pentru a lăsa timp pentru elaborarea unui cadru nou pentru 
măsuri tehnice. 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 19 a – alineatul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Organismele marine care nu au atins 
dimensiunea minimă trebuie returnate 
imediat în mare. Reținerea la bord, 
transbordarea, debarcarea, transportarea, 
stocarea, vânzarea, etalarea sau oferirea 
spre vânzare a organismelor marine sunt 
interzise. 

Justificare 

Măsurile tehnice propuse sunt tehnice tranzitorii pentru a lăsa timp pentru elaborarea unui 
cadru nou pentru măsuri tehnice. Astfel, aceste măsuri tehnice tranzitorii ar trebui să interzică 
debarcarea organismelor marine care nu au atins dimensiunea minimă, astfel cum se prevede 
în Regulamentul (CE) nr. 850/98. 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 
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Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 19 a – alineatul 1 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Organismele marine ale căror 
dimensiuni sunt mai mici decât 
dimensiunea minimă de captură, astfel 
cum este definită în anexa XII din 
Regulamentul european (CE) nr. 850/98, 
trebuie să fie returnate imediat în mare. 
Păstrarea la bord, transbordarea, 
debarcarea, transportul, stocarea și 
comercializarea acestora sunt interzise. 

Justificare 

Acest regulament tranzitoriu trebuie să reia dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 850/98 în 
ceea ce privește reducerea cantităților aruncate înapoi în mare. 
 
 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 19 a – alineatul 2  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dispozițiile menționate la alineatul (1) 
nu aduc atingere obligațiilor prevăzute în 
prezentul regulament sau în oricare alt 
regulament în domeniul pescuitului. 

eliminat 

Justificare 

În urma eliminării articolului 19 a alineatul (1), prezentul articol este redundant. 
 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 a – alineatul 1  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Este interzisă desfășurarea oricărei 
activități de pescuit de cod, eglefin și 
merlan în partea diviziunii ICES VIa care 
se află la est sau la sud de loxodromele 
care unesc secvențial următoarele 
coordonate, care se măsoară în 
conformitate cu sistemul WGS84: 

(1) Este interzisă desfășurarea oricărei 
activități de pescuit de cod și merlan în 
partea diviziunii ICES VIa care se află în 
următoarea zonă care constă din 
următoarele dreptunghiuri statistice 
ICEYS sau oricare parte a sa: 

– 54o30' N, 10o35' W – 54o30' N 10o00' W 

– 55o20' N, 09o50' W – 55o00' N 10o00' W 

– 55o30' N, 09o20' W – 55o00' N 09o00' W 

– 56o40' N, 08o55' W – 58o00' N 09o00' W 

– 57o00' N, 09o00' W – 58o00' N 08o00' W 

– 57o20' N, 09o20' W – 58o30' N 08o00' W 

– 57o50' N, 09o20' W – 58o30' N 07o00' W 

– 58o10' N, 09o00' W – 59o00' N 07o00' W 

– 58o40' N, 07o40' W – 59o00' N 06o00' W 

– 59o00' N, 07o30' W – 59o30' N 06o00' W 

– 59o20' N, 06o30' W – 59o 30' N 06o00' W 

– 59o40' N, 06o05' W – 59o30' N 05o00' W 

– 59o40' N, 05o30' W – 60o00' N 05o00' W 

– 60o00' N, 04o50' W – 60o00' N 04o00' W 

– 60o15' N, 04o00' W  

Justificare 

Zona definită este necorespunzătoare și ar trebui fie modificată, fie eliminată. Aceasta se 
bazează pe cele mai recente observații ale CSTEP privind evaluarea planului de refacere a 
stocurilor de cod și privind linia de gestionare a vestului Scoției. Zona definită este invalidată 
și de faptul că Comisia a introdus măsuri de urgență pentru eliminarea eglefinului din 
dispozițiile referitoare la capturile accidentale din zona VIa și că pentru cod s-a introdus un 
TAC zero pentru 2012 în VIa. În plus, s-a arătat că această linie nu are efectul dorit asupra 
reducerii mortalității în rândul codului, deși s-a înregistrat o reducere semnificativă a 
eforturilor de pescuit. 
 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 3 – teza introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Prin derogare de la alineatul (1), este 
permisă desfășurarea de activități de 
pescuit utilizând plase fixe de coastă pe 
pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, 
drege pentru midii, undițe de mână, 
echipament de pescuit la dandinetă, 
năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri 
pentru creveți în zonele și perioadele de 
timp specificate, cu condiția: 

(3) Prin derogare de la alineatul (1), este 
permisă desfășurarea de activități de 
pescuit utilizând plase fixe de coastă pe 
pari, drege pentru scoici Saint-Jacques, 
unelte a căror specie-țintă este scoica-
pieptene, drege pentru midii, undițe de 
mână, echipament de pescuit la dandinetă, 
setci și plase de încurcare, năvoade și 
năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru 
creveți în zonele și perioadele de timp 
specificate, cu condiția: 

Justificare 

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea 
crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din 
zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) 
nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea 
astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale 
Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă 
capturarea acestuia și cu plase de încurcare. Pescarii costieri în cauză sunt privați în mod 
inutil de venituri și au suferit daune mari în decursul ultimilor patru ani. 
 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 3 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să nu existe la bord și să nu fie utilizate 
alte unelte de pescuit decât plase fixe de 
coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-
Jacques, drege pentru midii, undițe de 
mână, echipament de pescuit la dandinetă, 
năvoade și năvoade de plajă, vârșe și coșuri 
pentru creveți;   

(a) să nu existe la bord și să nu fie utilizate 
alte unelte de pescuit decât plase fixe de 
coastă pe pari, drege pentru scoici Saint-
Jacques, drege pentru midii, undițe de 
mână, echipament de pescuit la dandinetă, 
setci și plase de încurcare, năvoade și 
năvoade de plajă, vârșe și coșuri pentru 
creveți;  

Justificare 

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea 
crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din 
zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) 
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nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea 
astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale 
Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă 
capturarea acestuia și cu plase de încurcare. 
 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 3 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să nu fie păstrați la bord, debarcați sau 
aduși la țărm alți pești decât macrou, polac, 
cod saithe și somon, și nici alte cochiliacee 
decât moluște și crustacee. 

(b) să nu fie păstrați la bord, debarcați sau 
aduși la țărm alți pești decât macrou, polac, 
cod saithe, eglefin, rechin pestriț 
(Scyliorhinus Canicula) și somon, și nici 
alte cochiliacee decât moluște și crustacee. 

Justificare 

Setcile și plasele de încurcare erau utilizate de navele costiere mici pentru capturarea 
crustaceelor și a rechinilor-pestriți, codului saithe și eglefinului în regiunea specificată din 
zona VIa, înainte de adoptarea anexei III și a apendicelui la anexa III la Regulamentul (CE) 
nr. 43/2009. Aceste plase nu se folosesc pentru capturarea codului sau a merlanului și vor avea 
astfel un impact aproape nul asupra acestor stocuri. În cadrul măsurilor de urgență ale 
Comisiei, eglefinul nu mai este considerat captură secundară și, prin urmare, ar trebui permisă 
capturarea acestuia și cu plase de încurcare. 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 –  punctul 6  
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Prin derogare de la alineatul (1), este 
permis pescuitul de scoică-pieptene 
(Aequipecten opercularis), cu condiția ca: 

 (a) uneltele de pescuit utilizate să fie un 
traul cu panouri specializat, configurat 
împotriva capturilor de pește (o margine 
superioară joasă de 60 cm); 

 (b) uneltele de pescuit să conțină un 
panou de plasă cu ochiuri pătrate, astfel 



 

 
 PE493.680/ 9 

 RO 

cum este descris în anexa XIVc; 

 (c) uneltele de pescuit să fie concepute cu 
o dimensiune minimă a ochiurilor de 
plasă de 80 mm. 

 (d) scoica-pieptene (Aequipecten 
opercularis) să reprezinte cel puțin 90 %, 
în greutate, din captura reținută. 

 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 5 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) uneltele de pescuit utilizate să includă o 
sită de sortare în conformitate cu anexa 
XIVa; sau un panou de plasă cu ochiuri 
pătrate, astfel cum este descris în 
anexa XIVc; 

(a) uneltele de pescuit utilizate să includă o 
sită de sortare în conformitate cu anexa 
XIVa - sau o combinație între un panou de 
plasă cu ochiuri pătrate, astfel cum este 
descris în anexa XIVc - și/sau un 
echipament foarte selectiv echivalent care 
a fost aprobat de CSTEP; 

 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 5 – litera d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) orice amestec de cod, eglefin și/sau 
merlan să reprezinte cel mult 10 %, în 
greutate, din captura reținută; 

eliminat 

Justificare 

Între timp, stocurile de eglefin s-au refăcut suficient de mult pentru a putea fi pescuite și, prin 
urmare, nu trebuie să rămână sub incidența normelor privind compoziția capturilor, extinzând 
actualele măsuri de urgență introduse de Comisie, cu scopul de a preveni intensificarea 
practicilor de aruncare înapoi în mare. În prezent, captura totală permisă (TAC) pentru cod 
este zero, cu capturi accidentale de 1,5 %, ceea ce face ca aceste norme să fie depășite. Regatul 
Unit a introdus măsuri naționale care să asigure o protecție adecvată a merlanului, întrucât 
normele respective nu mai sunt considerate adecvate. Stocurile de cod și de merlan sunt în 
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refacere și, prin urmare, este necesară o abordare rapidă și flexibilă pentru a asigura o 
gestionare optimă, deoarece stocurile se regenerează fără a se intensifica aruncările înapoi în 
mare. 
 
 
 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 7 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin derogare de la alineatul (1), se 
permite pescuitul cu traule, năvoade de 
fund sau alte unelte similare, cu condiția 
ca: 

(7) Prin derogare de la alineatul (1), se 
permite pescuitul cu plase fixe, traule, 
năvoade de fund sau alte unelte similare, 
cu condiția ca: 

Justificare 

Plasele fixe sunt unelte de pescuit selective care permit izolarea în mod eficace a speciilor 
vizate, cu niveluri scăzute de capturi accidentale. Aceste plase sunt însă singurele unelte a 
căror utilizare este total interzisă indiferent de dimensiunea ochiurilor. Plasele prezente în 
această zonă înaintea interzicerii accesului vizau în mod exclusiv merluciul, cu o rată de 
captură accidentală de cod/merlan/eglefin mai mică de 1,5 %. 
 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 7 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) orice amestec de cod, eglefin și/sau 
merlan să reprezinte cel mult 30 %, în 
greutate, din captura reținută; 

eliminat 

Justificare 

Între timp, stocurile de eglefin s-au refăcut suficient de mult pentru a putea fi pescuite și, prin 
urmare, nu trebuie să rămână sub incidența normelor privind compoziția capturilor, extinzând 
actualele măsuri de urgență introduse de Comisie, cu scopul de a preveni intensificarea 
practicilor de aruncare înapoi în mare. În prezent, captura totală permisă (TAC) pentru cod 
este zero, cu capturi accidentale de 1,5 %, ceea ce face ca aceste norme să fie depășite. Regatul 
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Unit a introdus măsuri naționale care să asigure o protecție adecvată a merlanului, întrucât 
normele respective nu mai sunt considerate adecvate. Stocurile de cod și de merlan sunt în 
refacere și, prin urmare, este necesară o abordare rapidă și flexibilă pentru a asigura o 
gestionare optimă, deoarece stocurile se regenerează fără a se intensifica aruncările înapoi în 
mare. 
 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 7 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Comisia poate decide, ținând seama 
de avizele științifice, după consultarea 
CSTEP, să adopte acte de punere în 
aplicare de modificare a caracteristicilor 
uneltelor specificate la alineatul (7) în 
teritoriul definit la alineatul (1).  

 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 8 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) De la 1 ianuarie la 31 martie și de la 
1 octombrie la 31 decembrie, se interzice 
orice activitate de pescuit cu oricare din 
uneltele specificate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 din 18 
decembrie 2008 al Consiliului de stabilire 
a unui plan pe termen lung pentru 
rezervele de cod și zonele piscicole care 
exploatează aceste rezerve1 în zona 
specificată în dreptunghiul ICES 39E3 
delimitat prin unirea secvențială cu 
loxodrome a următoarelor coordonate: 

 - 7o07 longitudine vestică, 55o25 latitudine 
nordică, 

 - 7o00 longitudine vestică, 55o25 latitudine 
nordică, 



 

 
 PE493.680/ 12 

 RO 

 - 6o50 longitudine vestică, 55o18 latitudine 
nordică, 

 - 6o50 longitudine vestică, 55o17 latitudine 
nordică, 

 - 6o52 longitudine vestică, 55o17 latitudine 
nordică, 

 - 7°07 longitudine vestică, 55°25 
latitudine nordică. 

 Prin derogare de la alineatul (1), între 
1 octombrie și 31 decembrie este permisă 
desfășurarea de activități de pescuit 
utilizând drege pentru scoici Saint-
Jacques și unelte a căror specie-țintă este 
scoica-pieptene. 

 Căpitanul unei nave de pescuit maritim 
sau o altă persoană la bord nu 
încurajează și nu permite unei persoane 
la bord să pescuiască, să transbordeze sau 
să dețină la bord pește capturat în zona 
specificată. 

 ______________ 

 1 JO L 348, 24.12.2008, p. 20.  

 
 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 29 d – alineatul 10 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Ținând seama de avizele anuale din 
partea ICES și CSTEP, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare de 
modificare a coordonatelor zonei 
specificate la alineatul (1) pentru a 
reflecta avizele științifice cu privire la 
situația stocurilor de cod și merlan în 
zona respectivă. 

Justificare 

Zona definită existentă este inadecvată și ineficientă, după cum s-a subliniat deja în 
amendamentul 6. În funcție de avizele ICES și CSTEP, s-ar putea ca o zonă definită nouă să fie 
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sau nu adecvată. Următoarele amendamente presupun că noua zonă definită va fi stabilită în 
lumina avizelor ICES și CSTEP. În cazul în care potrivit recomandărilor ICES și CSTEP o 
zonă nouă definită nu mai este valabilă, întreg articolul 29 litera (d) este redundant. 
 
 

Amendamentul 23 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 9  

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 34 a – alineatul 2 – litera a – liniuța 1 a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - să se situeze numai într-unul din 
intervalele permise de dimensiunea 
ochiurilor de plasă; și 

Justificare 

Această liniuță este un element necesar ar textului inițial, care a fost omis în propunerea 
Comisiei. 
 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 34 b – alineatul 3 – litera b – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) plase de încurcare cu o dimensiune a 
ochiurilor de plasă egală sau mai mare de 
250 mm, cu condiția: 

(b) plase de încurcare și plase triple cu o 
dimensiune a ochiurilor de plasă egală sau 
mai mare de 250 mm, cu condiția: 

Justificare 

Nu poate exista o discriminare negativă nedreaptă și inacceptabilă a plaselor triple. La 
adâncimi de 200-600 de metri se pot utiliza plase de încurcare, destinate capturii de macrou de 
adâncime, însă nu se pot utiliza plase triple destinate capturii de pește pescar (acestea nu 
pescuiesc și, ca atare, nu se justifică respingerea macroului). De asemenea, nu există 
fundamente științifice și faptice pentru tratamentul discriminatoriu al acestor plase. 
 

Amendamentul 25 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 9 
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Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 34 b – alineatul 3 – litera ca (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) plase de încurcare în subzona ICES 
IX cu o dimensiune a ochiurilor de plasă 
egală sau mai mare de 220 mm, cu 
condiția: 

 - să fie utilizate în ape cu adâncime 
cartografiată mai mică de 600 de metri, 

 - să aibă o adâncime care nu depășește 30 
de ochiuri de plasă, având un coeficient 
de armare de cel puțin 0,44, 

 - să nu fie echipate cu flotoare sau 
dispozitive similare de plutire, 

 - fiecare plasă să aibă o lungime de 
maximum 5 km; lungimea totală a tuturor 
plaselor utilizate simultan să nu 
depășească 20 km per navă, 

 - timpul maxim de imersie să fie de 72 de 
ore. 

 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 34 b – alineatul 11 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) În urma consultării CSTEP, 
Comisia poate decide excluderea 
anumitor activități de pescuit desfășurate 
în zonele CIEM VIII, IX și X de la 
aplicarea punctelor 9.1-9.11, atunci când 
informațiile furnizate de statele membre 
arată că aceste activități de pescuit 
determină un nivel foarte redus al 
capturilor accesorii de rechini sau al 
aruncărilor înapoi în mare. 

Justificare 

Punctul 9 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 prevedea posibilitatea excluderii 
anumitor activități de pescuit desfășurate în zonele CIEM VIII, IX și X atunci când informațiile 
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furnizate de statele membre către CSTEP arată că aceste activități de pescuit determină un 
nivel foarte redus al capturilor accesorii. 

Amendamentul 27 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 9 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Articolul 34 d – alineatul 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se interzic traularea de fund și pescuitul 
cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe 
de fund și paragate, în zonele delimitate 
prin unirea secvențială cu loxodrome a 
următoarelor coordonate, care se măsoară 
în conformitate cu sistemul de coordonate 
WGS84: 

(1) Se interzic traularea de fund și pescuitul 
cu unelte de pescuit fixe, inclusiv setci fixe 
de fund și paragate de fund, în zonele 
delimitate prin unirea secvențială cu 
loxodrome a următoarelor coordonate, care 
se măsoară în conformitate cu sistemul 
WGS84: 

 
 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Anexa I 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

(12) Se elimină nota de subsol 6 de la 
tabelul din anexa I . 

(12) În anexa I: 

 (a) în tabel se inserează rânduri noi, după 
cum urmează: 

 

Specii-țintă Dimensiunea ochiurilor de plasă (milimetri) 

 <16 16 to 31 32 

to 

54 

55 to 

69 

70 

to 

79 

80 

to 

99 

≥≥≥≥ 100 

 Procentul minim al speciilor-țintă 
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 95 90

/6

0 

60 30 90/60 90 35 30 70 Non

e 

Myctophiformes x          

Stomiiformes x          

 

 (b) Se elimină nota de subsol 6 din tabel. 

 

Justificare 

Dimensiunea implicită a ochiurilor pentru speciile neincluse în tabele 850/98 este de 100 mm. 
Pentru a se evita repetarea problemei cu caproidele, unde a fost necesar să se introducă un 
amendament specific. Prezentul amendament prevede o dimensiune minimă corespunzătoare 
pentru alte specii pelagice mici din ordinul Myctophiforme și Stomiiforme. 
 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Anexa II 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

 12a. În tabelul de la anexa II se inserează 
rânduri noi, după cum urmează: 

 

Specii-țintă Dimensiunea ochiurilor de plasă (milimetri) 

 16 - 31 32 - 54 55 - 59 60 

to 

69 

≥≥≥≥ 70 
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 Procentul minim al speciilor-țintă 

 50% 90% 90% 90% 30% 70% 70% Nu există 

Myctophiformes  x         

Stomiiformes  x         

Justificare 

Dimensiunea implicită a ochiurilor pentru speciile neincluse în tabele 850/98 este de 100 mm. 
Pentru a se evita repetarea problemei cu caproidele, unde a fost necesar să se introducă un 
amendament specific. Prezentul amendament prevede o dimensiune minimă corespunzătoare 
pentru alte specii pelagice mici din ordinul Myctophiforme și Stomiiforme. 
 

Amendamentul 30 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 13 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Anexa XII 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 13a. În anexa XII se adaugă o nouă 
coloană pentru regiunea 9 pentru specia 
calcan (Psetta maxima) cu o dimensiune 
minimă de 45 cm. 

 

Amendamentul 31 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 13 b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 850/98 
Anexa XII 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 13b. La anexa XII, în tabel, rândurile 
care corespund hamsiei se înlocuiesc cu 
următorul text: 

 „Hamsia (Engraulis encrasicolus) 

 Întreaga zonă, cu excepția diviziunii 
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ICES IXa, la est 7°23'48'' longitudine 
vestică: 12 cm sau 90 de indivizi pe 
kilogram 

 Diviziunea ICES IXa, la est 7°23'48'' 
longitudine vestică: 10 cm". 

Justificare 

Pentru a simplifica operațiunile la bordul navelor de pescuit și a facilita controlul la 
debarcare, ar trebui să se poată dispune de o echivalență a ochiurilor în ceea ce privește 
dimensiunea medie a hamsiei. Definirea acestor ochiuri a fost propusă de institutele științifice 
competente în materie; această evoluție în corpusul normativ este așteptată de CCR-Sud încă 
din 2010 (avizul 26). 
 
 
 


