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22.4.2015 A8-0128/54 

Amendamentul 54 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Este necesar să se stabilească un plan 
de pescuit care vizează mai multe specii, 
ținând seama de dinamica dintre stocurile 

de cod, hering și șprot și luând în 
considerare și speciile capturate accidental 
din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, 

și anume stocurile de cambulă de Baltica, 
calcan-neted, cambulă și calcan din Marea 
Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să 
vizeze realizarea și menținerea producției 
maxime durabile pentru stocurile 

respective. 

(8) Scopul final este să se stabilească un 
plan de pescuit care vizează mai multe 
specii, ținând seama de dinamica dintre 

stocurile de cod, hering și șprot și luând în 
considerare și speciile capturate accidental 
din zonele de pescuit pentru aceste stocuri, 

și anume stocurile de cambulă de Baltica, 
calcan-neted, cambulă și calcan din Marea 
Baltică. Obiectivul acestui plan ar trebui să 
vizeze refacerea, atingerea și menținerea 
populațiilor de specii vizate peste 
nivelurile care permit obținerea producției 
maxime durabile pentru stocurile 
respective, reducând la minim impactul 
asupra altor specii, cum ar fi păsările 
marine și mamiferele marine, precum și 
asupra mediului marin mai amplu, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013. 

Or. en 



 

AM\1058938RO.doc  PE555.109v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
22.4.2015 A8-0128/55 

Amendamentul 55 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Planul se aplică, de asemenea, pentru 
speciile de cambulă de Baltica, cambulă, 

calcan și calcan-neted din subdiviziunile 
ICES 22-32 capturate în cadrul pescuitului 
din stocurile vizate. 

(2) Prezentul regulament prevede, de 
asemenea, măsuri în ceea ce privește 
capturile accidentale din speciile de 
cambulă de Baltica, cambulă, calcan și 
calcan-neted din subdiviziunile ICES 22-

32 și în ceea ce privește capturile 
accidentale de păsări marine și mamifere 
marine, care să fie aplicate în cadrul 
pescuitului din stocurile menționate la 
alineatul (1). 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Amendamentul 56 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Ulrike Rodust 

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 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) asigurarea conservării stocurilor de 
cambulă de Baltica, calcan-neted, cambulă 

și calcan în conformitate cu abordarea 
precaută. 

(b) asigurarea conservării stocurilor de 
cambulă de Baltica, de calcan-neted, de 
cambulă și de calcan peste nivelurile care 
pot să asigure producția maximă 
durabilă. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Amendamentul 57 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marco Affronte 

în numele Grupului EFDD 
 

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 Nedefinit Hering din Golful 0-FMSY 
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Botnic Botnic 

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 

În propunerea COM, valorile de la articolul 4 erau preliminare, în așteptarea unor informații 
actualizate ca urmare a procedurii de analiză comparativă desfășurate de ICES. ICES a 
publicat cifrele sale finale la 31 martie 2015, astfel că prezentul amendament inserează noile 
valori ICES în planul multianual, astfel cum s-a convenit în timpul votului Comisiei FISH. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Amendamentul 58 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Posibilitățile de pescuit se stabilesc 
astfel încât să se asigure că probabilitatea 
ca acestea să depășească valorile F-MSY 
indicate în tabelul prezentat la alineatul 
(1) să fie mai mică decât 5 %. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Amendamentul 59 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 5 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Când biomasa pentru oricare dintre 
stocurile vizate pentru un anumit an 
scade sub nivelurile prevăzute în tabelul 
de mai jos, se iau măsuri corespunzătoare 
pentru a suspenda pescuitul pentru stocul 
respectiv. 

 Stoc Nivelul-
limită al 

biomasei (în 
tone) 

 Cod din vestul Mării 
Baltice 

26 000 

 Cod din estul Mării 
Baltice 

63 000 

 Hering din centrul 
Mării Baltice 

430 000 

 Hering din Golful 
Riga 

Nedefinit 

 Hering din Marea 
Botnic 

Nedefinit 

 Hering din Golful 
Botnic 

Nedefinit 

 Hering din vestul 
Mării Baltice 

90 000 

 Șprot din Marea 
Baltică 

410 000 
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Or. en 

Justificare 

Valorile din tabel corespund valorilor ICES pentru limita biomasei, punctul în care 
capacitatea de reproducere a stocului este periclitată, având drept rezultat o recrutare mai 
scăzută. Pentru a asigura o recrutare completă, pescuitul care vizează aceste specii ar trebui 
suspendat până la refacerea stocului. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Amendamentul 60 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Atunci când avizele științifice indică 
faptul că este amenințată conservarea 

oricăruia dintre stocurile de cambulă de 
Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 15 
privind măsurile de conservare specifice 
pentru stocul aflat în pericol și referitor la 
oricare dintre următoarele aspecte: 

(1) Atunci când avizele științifice indică 
faptul că este amenințată conservarea 

oricăruia dintre stocurile de cambulă de 
Baltica, cambulă, calcan și calcan-neted, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 15 
privind măsurile de conservare specifice 
pentru capturile accidentale din speciile de 
cambulă de Baltica, cambulă, calcan și 
calcan-neted și pentru capturile 
accidentale de păsări marine și mamifere 
marine și privind următoarele măsuri 
tehnice: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Amendamentul 61 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

Anja Hazekamp, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia efectuează o evaluare a impactului 
acestui plan asupra stocurilor vizate de 

prezentul regulament și asupra activităților 
de pescuit care exploatează aceste stocuri, 
în special pentru a lua în considerare 

modificările aduse avizelor științifice, la 
șase ani de la intrarea în vigoare a planului, 
și, ulterior, la fiecare șase ani. Comisia 
transmite rezultatele acestor evaluări 
Parlamentului European și Consiliului. 

Comisia efectuează o evaluare a impactului 
acestui plan asupra stocurilor vizate de 

prezentul regulament și asupra activităților 
de pescuit care exploatează aceste stocuri, 
precum și asupra păsărilor marine și a 
mamiferelor marine, în special pentru a 
lua în considerare modificările aduse 
avizelor științifice, la șase ani de la intrarea 
în vigoare a planului, și, ulterior, la fiecare 
șase ani. Comisia transmite rezultatele 

acestor evaluări Parlamentului European și 
Consiliului. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Amendamentul 62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 6 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsuri în caz de amenințare la adresa 
stocurilor de cambulă de Baltica, cambulă, 

calcan și calcan-neted 

Măsuri tehnice de conservare a stocurilor 
de cambulă de Baltica, cambulă, calcan și 

calcan-neted și capturile accidentale 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Amendamentul 63 

Marco Affronte 

în numele Grupului EFDD 

Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 3 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Planul vizează să contribuie la 
realizarea obiectivelor politicii comune în 

domeniul pescuitului prevăzute la 
articolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. 1380/2013, în special: 

(1) Planul asigură realizarea obiectivelor 
politicii comune în domeniul pescuitului 

prevăzute la articolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. 1380/2013 și ale Directivei-cadru 
Strategia pentru mediul marin, nr. 
2008/56/CE, în special: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Amendamentul 64 

Marco Affronte 

în numele Grupului EFDD 

Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

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 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolul 3 și în special protecția puietului 

de pește sau a peștelui aflat în perioada de 
reproducere. 

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
vizează îndeplinirea obiectivelor stabilite la 
articolul 3 și, în special, protecția puietului 
de pește sau a peștelui aflat în perioada de 
reproducere, precum și consecvența cu 
legislația de mediu a Uniunii în 
conformitate cu articolul 3a, și 
garantează reducerea la minim a efectelor 
negative ale activităților de pescuit asupra 
ecosistemului marin, cum ar fi capturarea 
accidentală a păsărilor marine și a 
mamiferelor marine. 

Or. en 

 
 


