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Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Este necesar să se stabilească ținta 

de mortalitate prin pescuit (F) care 

corespunde obiectivului de realizare și de 

menținere a producției maxime durabile 

sub formă de intervale de valori care sunt 

compatibile cu realizarea producției 

maxime durabile (FMSY). Respectivele 

intervale, bazate pe avize științifice, sunt 

necesare pentru a oferi flexibilitate pentru a 

putea ține cont de evoluțiile avizelor 

științifice, de a contribui la punerea în 

aplicare a obligației de debarcare și de a 

lua în considerare caracteristicile 

pescuitului mixt. Intervalele FMSY au fost 

calculate de Consiliul Internațional 

pentru Explorarea Apelor Maritime 

(ICES) și sunt stabilite astfel încât să nu 

antreneze o reducere mai mare de 5 % a 

producției pe termen lung în comparație 

cu producția maximă durabilă6. Limita 

superioară a intervalului este plafonată, 

astfel încât probabilitatea ca stocul să 

scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) 

sau limita de abundență (Abundancelimit) 

să nu depășească 5 %. Limita superioară 

se conformează, de asemenea, „normei de 

aviz” a ICES7, care prevede că, atunci 

când nivelul biomasei de reproducere sau 

al abundenței este într-o stare precară, F 

urmează să fie redus la o valoare care nu 

(12) Este necesar să se stabilească ținta 

de mortalitate prin pescuit (F) care 

corespunde obiectivului de realizare și de 

menținere a producției maxime durabile 

sub formă de intervale de valori care sunt 

compatibile cu realizarea producției 

maxime durabile (FMSY). Respectivele 

intervale, bazate pe avize științifice, sunt 

necesare pentru a oferi flexibilitate pentru a 

putea ține cont de evoluțiile avizelor 

științifice, de a contribui la punerea în 

aplicare a obligației de debarcare și de a 

lua în considerare caracteristicile 

pescuitului mixt. Rata de exploatare FMSY 

ar trebui să fie limita superioară de 

exploatare. 
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depășește o limită superioară egală cu 

valoarea punctului FMSY înmulțită cu 

nivelul biomasei de reproducere sau al 

abundenței în anul TAC, împărțită la 

MSY Btrigger sau Abundancelimit. ICES 

utilizează aceste considerente și norma de 

aviz atunci când emite avize științifice 

privind mortalitatea prin pescuit și 

opțiunile de captură. 

___________________  

6 Cerere UE către ICES de a furniza 

intervale FMSY pentru stocurile selectate 

din Marea Nordului și Marea Baltică. 

 

7 Contextul general al avizului ICES, iulie 

2015. 

 

Or. en 
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Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul stabilirii posibilităților 

de pescuit, ar trebui să existe un prag 

superior pentru intervalele FMSY în 

utilizare normală și, cu condiția ca stocul 

în cauză să fie considerat într-o stare 

bună, o limită superioară pentru anumite 

cazuri. Ar trebui să fie posibil să se 

stabilească posibilități de pescuit până la 

limita superioară numai dacă, pe baza 

avizului sau a dovezilor științifice, acest 

lucru este necesar pentru realizarea 

obiectivelor prevăzute în prezentul 

regulament în pescuitul mixt sau este 

necesar pentru a evita efectele negative 

asupra unui stoc cauzate de dinamica 

intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu 

scopul de a limita variațiile de la an la an 

ale posibilităților de pescuit. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În conformitate cu articolul 16 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013, posibilitățile de pescuit 

respectă intervalele ratei-țintă de 

mortalitate prin pescuit prevăzute în 

coloana A din anexa I la prezentul 

regulament. 

2. În conformitate cu articolul 16 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013, posibilitățile de pescuit 

respectă intervalele ratei-țintă de 

mortalitate prin pescuit prevăzute în anexa 

I la prezentul regulament. 

Or. en 



 

AM\1134041RO.docx  PE605.639v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.9.2017 A8-0263/83 

Amendamentul  83 

Nils Torvalds 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În pofida alineatelor (2) și (3), 

posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot 

fi stabilite în conformitate cu intervalele 

de mortalitate prin pescuit prevăzute în 

coloana B din anexa I, cu condiția ca 

stocul în cauză să fie deasupra nivelului 

de referință minim al biomasei de 

reproducere prevăzut în coloana A din 

anexa II: 

eliminat 

(a) dacă, pe baza avizelor sau a 

dovezilor științifice, acest lucru este 

necesar pentru realizarea obiectivelor 

prevăzute la articolul 3 în cazul 

activităților mixte de pescuit; 

 

(b) dacă, pe baza avizelor sau a 

dovezilor științifice, este necesar să se 

evite daune grave asupra unui stoc 

cauzate de dinamica intra- sau inter-

specii a stocurilor; sau 

 

(c) în vederea limitării variațiilor 

pentru posibilitățile de pescuit dintre anii 

consecutivi la nu mai mult de 20 %. 

 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când avizele științifice indică faptul 

că sunt necesare acțiuni de remediere 

pentru conservarea oricăruia dintre 

stocurile demersale din grupurile 3-7 sau 

atunci când biomasa de reproducere a 

oricăruia dintre stocurile din grupul 1 sau 

abundența oricărei unități funcționale din 

grupul 2 pentru un anumit an se află sub 

nivelurile de referință pentru conservare 

prevăzute în coloana A din anexa II la 

prezentul regulament, Comisia este 

abilitată să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 18 din prezentul 

regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în ceea 

ce privește: 

Atunci când avizele științifice indică faptul 

că sunt necesare acțiuni suplimentare 

pentru a asigura că oricare dintre 

activitățile de pescuit care intră sub 

incidența prezentului regulament sunt 

gestionate în conformitate cu articolul 3 

din prezentul regulament, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 18 din prezentul 

regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În 

pofida dispozițiilor prevăzute la articolul 

18 alineatele (1) și (3), Comisia poate 

adopta acte delegate în absența unei 

recomandări comune menționate la 

alineatele respective. Aceste acte delegate 

includ măsuri în ceea ce privește: 

Or. en 
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Textul propus de Comisie 

 

1. Grupul 1 

  

Stoc Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit 

care permite asigurarea producției maxime durabile 

(FMSY) 

Coloana A Coloana B 

cod din Marea Nordului 0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

eglefin 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

cambulă din Marea 

Nordului 

0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

cod saithe 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

limbă-de-mare din 

Marea Nordului 

0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

limbă-de-mare din 

Kattegat 

0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

merlan din Marea 

Nordului 

Nedefinit Nedefinit 

 

2. Grupul 2 

  

Unități funcționale de 

langustină (FU) 

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care 

permite asigurarea producției maxime durabile 

(FMSY) (ca rată de exploatare) 

Coloana A Coloana B 

Diviziunea IIIa FU 3 și 

4 

0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farn Deeps FU 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen Ground FU 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth FU 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 
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Moray Firth FU 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 

 

 

Amendamentul 

 

1. Grupul 1 

  

Valorile indicate în tabel corespund ultimei versiuni a ICES Special Request Advice 

„EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea 

stocks” 

Stoc Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite 

asigurarea producției maxime durabile (FMSY) 

cod în subzona IV și în 

diviziunile VIId și IIIa Vest 

FMSY lower - FMSY  

eglefin în subzona IV și în 

diviziunile VIa și IIIa Vest 

FMSY lower - FMSY  

cambulă în subzona IV și în 

diviziunea IIIa 

FMSY lower - FMSY  

cod saithe în subzonele IV 

și VI și în diviziunea IIIa  

FMSY lower - FMSY  

limbă-de-mare în subzona 

IV 

FMSY lower - FMSY  

limbă-de-mare în diviziunea 

IIIa și în subdiviziunile 22-

24 

FMSY lower - FMSY  

merlan în subzona IV și în 

diviziunea VIId 

FMSY lower - FMSY  

Pește-pescar în diviziunea 

IIIa și în subzonele IV și VI 

FMSY lower - FMSY  

Crevete nordic în 

diviziunile IVa Est și IIIa 

FMSY lower - FMSY  

 

2. Grupul 2 

  

Valorile indicate în tabel corespund ultimei versiuni a ICES Special Request Advice 

„EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea 

stocks” 

Unități funcționale de 

langustină (FU) 

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite 

asigurarea producției maxime durabile (FMSY) (ca rată de 

exploatare) 

 Coloana A  

Diviziunea IIIa FU 3 și 4 FMSY lower - FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lower - FMSY  

Fladen Ground FU 7 FMSY lower - FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lower - FMSY  

Moray Firth FU 9 FMSY lower - FMSY  
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Or. en 

 

 


