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Amendamentul 50 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile 
de pescuit care exploatează stocurile respective 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În ceea ce privește intervalul de timp, 
este de așteptat ca pentru stocurile vizate 
producția maximă durabilă să fie atinsă 
până în 2015 și ar trebui să fie menținută 
după această dată. 

(25) În ceea ce privește intervalul de timp, 
pentru stocurile vizate obiectivul ar trebui 
să fie atins până în 2015, dacă acest lucru 
este posibil. Atingerea respectivelor rate 
de exploatare până la o dată ulterioară ar 
trebui permisă doar dacă atingerea 
acestora până în 2015 ar periclita în mod 
deosebit sustenabilitatea socială și 
economică a flotelor de pescuit în cauză. 
După 2015, respectivele rate ar trebui 
atinse cât mai curând cu putință și în 
orice caz până cel târziu în 2020. 
Obiectivul ar trebui să fie menținut după 
aceste date. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Amendamentul 51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 
 
Raport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile 
de pescuit care exploatează stocurile respective 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit 
trebuie atinse până în 2015 și menține 
ulterior pentru stocurile vizate în 
următoarele intervale: 

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit 
țin seama de cele mai recente avize 
științifice și sunt atinse, dacă este posibil, 
până în 2015 și în mod progresiv și 
gradual, cel târziu până în 2020 și sunt 
menținute ulterior pentru stocurile vizate. 
Ratele mortalității prin pescuit pentru 
stocurile vizate sunt stabilite în 
următoarele intervale: 

Stoc Intervalul ratei-
țintă de 
mortalitate prin 
pescuit 

Stoc Intervalul ratei-
țintă de 
mortalitate prin 
pescuit 

Cod din vestul 
Mării Baltice 

0,23-0,29 Cod din vestul 
Mării Baltice 

0-FMSY 

Cod din estul 
Mării Baltice 

0,41-0,51 Cod din estul 
Mării Baltice 

0-FMSY 

Hering din 
centrul Mării 
Baltice 

0,23-0,29 Hering din 
centrul Mării 
Baltice 

0-FMSY 

Hering din Golful 
Riga 

0,32-0,39 Hering din Golful 
Riga 

0-FMSY 

Hering din Marea 
Botnic 

0,13-0,17 Hering din Marea 
Botnic 

0-FMSY 

Hering din Golful 
Botnic 

Nedefinit Hering din Golful 
Botnic 

Nedefinit 

Hering din vestul 
Mării Baltice 

0,25-0,31 Hering din vestul 
Mării Baltice 

0-FSMY 

Șprot din Marea 
Baltică 

0,26-0,32 Șprot din Marea 
Baltică 

0-FMSY 
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 Valorile pentru FMSY (mortalitate prin 
pescuit compatibilă cu asigurarea 
producției maxime durabile) sunt preluate 
din cele mai recente avize științifice 
fiabile disponibile, iar mortalitatea prin 
pescuit (F) ar trebui să se situeze sub 
FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Amendamentul 52 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 
 
Raport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile 
de pescuit care exploatează stocurile respective 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit 
trebuie atinse până în 2015 și menține 
ulterior pentru stocurile vizate în 
următoarele intervale: 

(1) Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit 
țin seama de cele mai recente avize 
științifice și sunt atinse, dacă este posibil, 
până în 2015 și în mod progresiv și 
gradual, cel târziu până în 2020 și sunt 
menținute ulterior pentru stocurile vizate. 
Ratele mortalității prin pescuit pentru 
stocurile vizate sunt stabilite în 
următoarele intervale: 

Stoc Intervalul ratei-
țintă de 
mortalitate prin 
pescuit 

Stoc Intervalul ratei-
țintă de 
mortalitate prin 
pescuit 

Cod din vestul 
Mării Baltice 

0,23-0,29 Cod din vestul 
Mării Baltice 

0-0,26 

Cod din estul 
Mării Baltice 

0,41-0,51 Cod din estul 
Mării Baltice 

0-FMSY 

Hering din 
centrul Mării 
Baltice 

0,23-0,29 Hering din 
centrul Mării 
Baltice 

0-0,22 

Hering din Golful 
Riga 

0,32-0,39 Hering din Golful 
Riga 

0-0,32 

Hering din Marea 
Botnic 

0,13-0,17 Hering din Marea 
Botnic 

0-0,12 

Hering din Golful 
Botnic 

Nedefinit Hering din Golful 
Botnic 

0-FMSY 
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Hering din vestul 
Mării Baltice 

0,25-0,31 Hering din vestul 
Mării Baltice 

0-0,32 

Șprot din Marea 
Baltică 

0,26-0,32 Șprot din Marea 
Baltică 

0-0,26 

 Mortalitatea prin pescuit (F) ar trebui să 
vizeze o valoare de 0,8 x FMSY. 

Or. en 

Justificare 

ICES și-a publicat cifrele finale la 31 martie 2015. Acest amendament este o actualizare 

tehnică și inserează cele mai recente valori ICES actualizate la articolul 4 din regulament, în 

forma adoptată în cadrul Comisiei pentru pescuit. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Amendamentul 53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile 
de pescuit care exploatează stocurile respective 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În cazurile în care sunt disponibile 
noi date științifice privind rata mortalității 
sau nivelurile minime de biomasă 
reproducătoare, Comisia are competența 
de a adopta acte delegate, în conformitate 
cu articolul 15, pentru a face posibilă 
revizuirea planului în lumina celor mai 
recente date științifice. Actualizarea 
datelor ar trebui să fie efectuată la 
intervale rezonabile, atât în interesul 
activității desfășurate, cât și pentru a 
putea observa dacă măsurile adoptate în 
ceea ce privește biomasa sunt eficace. 

Or. en 

 
 


