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11.9.2017 A8-0263/92 

Amendamentul  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 16 eliminat 

Porturi desemnate pentru grupurile 1, 2, 3, 

4 și 7 

 

Pragurile aplicabile greutății în viu a 

speciilor vizate de planul multianual, a 

căror depășire antrenează obligația navei 

de pescuit de a-și debarca capturile într-un 

port desemnat sau într-un loc apropiat de 

țărm, astfel cum se prevede la articolul 43 

din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, sunt 

următoarele:  

 

(a)  Grupul 1: 2 tone;  

(b)  Grupurile 2 și 4:  1 tonă;  

(c)  Grupul 3: 2 tone;  

(d)  Grupul 7: 2 tone.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Amendamentul  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1.  Atunci când avizele științifice 

indică faptul că, pentru un anumit an, 

biomasa de reproducere a oricărui stoc din 

grupul 1 este sub MSY Btrigger sau că 

abundența oricărei unități funcționale din 

grupul 2 este sub nivelul Abundancebuffer 

prevăzut în coloana A din anexa II, sunt 

adoptate toate măsurile de remediere 

corespunzătoare pentru a asigura refacerea 

rapidă a stocului sau a unității funcționale 

în cauză la niveluri peste cele care permit 

atingerea producției maxime durabile. În 

special, prin derogare de la articolul 4 

alineatul (2), posibilitățile de pescuit sunt 

stabilite la niveluri compatibile cu 

mortalitatea prin pescuit, ținând cont de 

scăderea biomasei sau a abundenței, care 

este redusă sub intervalul prevăzut în 

coloana A din anexa I.  

1.  Atunci când avizele științifice 

indică faptul că, pentru un anumit an, 

biomasa de reproducere a oricărui stoc din 

grupul 1 este sub MSY Btrigger sau că 

abundența oricărei unități funcționale din 

grupul 2 este sub nivelul Abundancebuffer 

prevăzut în coloana A din anexa II, sunt 

adoptate toate măsurile de remediere 

corespunzătoare pentru a asigura refacerea 

rapidă a stocului sau a unității funcționale 

în cauză la niveluri peste cele care permit 

atingerea producției maxime durabile. În 

special, prin derogare de la articolul 4 

alineatul (2), posibilitățile de pescuit sunt 

stabilite la niveluri compatibile cu 

mortalitatea prin pescuit, ținând cont de 

scăderea biomasei sau a abundenței, care 

este redusă sub intervalul prevăzut în 

coloana B din anexa I.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Amendamentul  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Autorizațiile de pescuit și măsurile de 

gestionare a capacității 

 1.  Pentru zona Marea Nordului, estul 

Canalului Mânecii și Skagerrak, prevăzută 

în prezentul regulament, fiecare stat 

membru eliberează autorizații de pescuit 

pentru navele care arborează pavilionul său 

și care desfășoară activități de pescuit în 

zona respectivă folosind următoarele tipuri 

de echipamente:  

 (a)  traule de fund și plase pungă (OTB, 

OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) cu ochiuri de 

plasă: 

 (i)  TR1 mai mari sau egale cu 100 mm; 

 (ii)  TR2 mai mari sau egale cu 70 mm și 

mai mici decât 100 mm; 

 (iii)  TR3 mai mari sau egale cu 16 mm și 

mai mici decât 32 mm; 

 (b)  traule laterale (TBB), cu ochiuri de 

plasă: 

 (i)  BT1 mai mari sau egale cu 120 mm; 

 (ii)  BT2 mai mari sau egale cu 80 mm și 

mai mici decât 120 mm; 

 (c)  setci fără sirec, plase de încurcare 

(GN); 

 (d)  setci cu sirec (GT); 

 (e)  paragate (LL). 

 2.  Fără a aduce atingere plafoanelor 
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pentru capacitatea maximă prevăzute în 

anexa II la Regulamentul (UE) 

nr. 1380/2013, pentru fiecare dintre zonele 

geografice menționate la articolul 1 din 

prezentul regulament, capacitatea totală 

exprimată în kW a navelor care dețin 

autorizații de pescuit eliberate în 

conformitate cu alineatul (1) din prezentul 

articol nu depășește capacitatea maximă a 

navelor care au fost în activitate în 2006 

sau 2007 și care au utilizat unul dintre 

echipamentele menționate la alineatul (1) 

în zona geografică vizată.  

 3.  Fiecare stat membru întocmește și 

ține la zi o listă cu navele care dețin 

autorizația de pescuit menționată la 

alineatul (1) și o pune la dispoziția Comisiei 

și a celorlalte state membre, pe site-ul său 

internet oficial. 

 4.  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 

pentru a modifica prezentul articol. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Amendamentul  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a)  Pescuitul de agrement poate avea 

un impact asupra stocurilor de pești 

demersali. Prin urmare, colegiuitorii ar 

trebui să aibă posibilitatea de a le supune 

unor măsuri tehnice și de gestionare, în 

măsura în care acestea sunt necesare 

pentru a asigura sustenabilitatea 

stocurilor. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Amendamentul  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Impactul pescuitului de agrement 

 În cazul în care, în conformitate cu 

articolul 55 alineatul (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, s-a 

constatat că pescuitul de agrement are un 

impact semnificativ asupra unui stoc, 

colegiuitorii pot decide să supună 

pescuitul de agrement respectiv unor 

măsuri tehnice și de gestionare, în măsura 

în care acestea sunt necesare pentru a 

asigura sustenabilitatea stocurilor. 

Or. en 

 

 


