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Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) curent electric, cu excepția 

utilizării traulului cu impulsuri electrice, 

astfel cum este prevăzut la articolul 24 și 

în partea E din anexa V; 

(b) curent electric, care cuprinde toate 

uneltele electrice de pescuit, inclusiv 

pescuitul cu impulsuri electrice; 

Or. en 

Justificare 

Pescuitul electric, inclusiv pescuitul cu impulsuri electrice, este exact opusul obținerii unei capturi cu o 

țintă precisă. Ca o măciucă în locul unei spade sau ca o espingolă în locul unei carabine, un impuls 

electric în apă nu poate să aibă o țintă foarte precisă, astfel încât, în mod inevitabil, decimează și 

distruge toate formele de viață pe o arie extinsă: „au creat un deșert marin și l-au numit „pescuit cu 

impulsuri electrice”. Acesta trebuie oprit acum, înainte să devină un lucru obișnuit și să provoace 

distrugerea masivă a oceanelor. 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se interzice vânzarea, expunerea sau 

oferirea spre vânzare a oricărei specii 

marine capturate folosind oricare dintre 

metodele enumerate la articolul 7. 

Se interzice vânzarea, expunerea sau 

oferirea spre vânzare a oricărei specii 

marine capturate folosind oricare dintre 

metodele enumerate la articolul 7. 

În cazul în care, atunci când Regatul Unit 

părăsește Uniunea Europeană, pescuitul 

electric, inclusiv pescuitul cu impulsuri 

electrice va fi încă permis, din momentul 

respectiv acesta va fi interzis imediat în 

toate apele din Regatul Unit, inclusiv în 

toate apele zonei economice exclusive. 

Or. en 

 


