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Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Măsurile tehnice ar trebui să 

contribuie la atingerea obiectivelor PCP de 

a pescui la nivelurile producției maxime 

durabile, de a reduce capturile nedorite și 

de a elimina aruncarea capturilor înapoi în 

mare, precum și de a contribui la atingerea 

unei stări ecologice bune, astfel cum este 

prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului18. 

(7) Măsurile tehnice ar trebui să 

contribuie la atingerea obiectivelor PCP 

pentru a restabili populațiile de specii 

recoltate peste nivelurile care permit 

obținerea producției maxime durabile, a 

reduce capturile nedorite și a elimina 

aruncarea capturilor înapoi în mare, 

precum și pentru a contribui la atingerea 

unei stări ecologice bune, astfel cum este 

prevăzut în Directiva 2008/56/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului18. 

_________________ _________________ 

18 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19). 

18 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 2008 

de instituire a unui cadru de acțiune 

comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19). 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) asigură îndeplinirea criteriilor 

prevăzute de descriptorii 1, 3, 4 și 6 din 

Decizia 2010/477/UE a Comisiei. 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) capturile de specii marine 

inferioare dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare nu depășesc 5 

% din volum, în conformitate cu articolul 

2 alineatul (2) și articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 

(a) măsura în care capturile de specii 

marine inferioare dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare sunt reduse 

treptat la niveluri cu 50% mai mici decât 

nivelurile actuale pentru principalele 

activități de pescuit, astfel cum este 

prevăzut de procedura de la alineatul (1a), 

în termen de cinci ani de la data 

publicării prezentului regulament. 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 

articolul 2, prezentul articol se aplică în 

apele internaționale și în apele țărilor 

terțe. 
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Propunere de regulament 

Articolul 22 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă statele membre nu prezintă 

recomandări comune, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate 

pentru a modifica sau a institui 

dimensiunile minime de referință pentru 

conservare enumerate în partea A din 

anexele V-X, atunci când este necesar 

pentru a proteja puietul de specii marine. 
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Propunere de regulament 

Articolul 25 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Dacă statele membre nu prezintă 

recomandări comune, Comisia are 

competența de a adopta acte delegate 

pentru a permite utilizarea măsurilor de 

conservare a naturii enumerate mai sus, 

în vederea protejării speciilor și 

habitatelor sensibile. 

Or. en 

 


