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10.1.2018 A8-0381/307 

Amendamentul  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Anumite unelte sau metode de 

pescuit distructive care folosesc 

explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 

curent electric, ciocane pneumatice sau alte 

instrumente percutante, dispozitivele 

tractate și instrumentele pentru recoltarea 

coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 

a speciilor înrudite cu coralii, precum și 

anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 

fie interzise, cu excepția cazului specific al 

traulului cu impulsuri electrice, care 

poate fi utilizat în anumite condiții stricte. 

(11) Anumite unelte sau metode de 

pescuit distructive care folosesc 

explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 

curent electric, ciocane pneumatice sau alte 

instrumente percutante, dispozitivele 

tractate și instrumentele pentru recoltarea 

coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 

a speciilor înrudite cu coralii, precum și 

anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 

fie interzise. 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Amendamentul  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Pe baza evaluării științifice a 

impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 

mod corespunzător de către CSTEP, 

utilizarea unor astfel de unelte noi sau 

extinderea utilizării de unelte noi, precum 

traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi 

inclusă ca o opțiune în recomandările 

comune ale grupurilor regionale de state 

membre. Utilizarea unor unelte de pescuit 

inovatoare nu ar trebui să fie permisă în 

cazul în care evaluarea științifică indică 

faptul că utilizarea lor va conduce la un 

impact negativ asupra habitatelor sensibile 

și a speciilor nevizate. 

(32) Pe baza evaluării științifice a 

impactului uneltelor inovatoare, evaluat în 

mod corespunzător de către CSTEP, 

utilizarea unor astfel de unelte noi sau 

extinderea utilizării de unelte noi, cu 

excepția traulului cu impulsuri electrice, 

care trebuie interzis, ar putea fi inclusă ca 

o opțiune în recomandările comune ale 

grupurilor regionale de state membre. 

Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare 

nu ar trebui să fie permisă în cazul în care 

evaluarea științifică indică faptul că 

utilizarea lor va conduce la un impact 

negativ asupra habitatelor sensibile și a 

speciilor nevizate. 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Amendamentul  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 39 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(39) Comisiei ar trebui să îi fie conferite 

competențe de executare pentru a asigura 

condiții uniforme pentru punerea în 

aplicare a dispozițiilor prezentului 

regulament în ceea ce privește stabilirea 

specificațiilor dispozitivelor pentru 

reducerea uzurii uneltelor, pentru 

consolidarea lor sau pentru limitarea 

pierderii capturilor în partea din față a 

uneltelor tractate, pentru a defini 

specificațiile dispozitivelor de selecție 

atașate la anumite unelte de referință, 

pentru a defini specificațiile traulului cu 

impulsuri electrice, pentru a defini 

restricțiile privind construcția și măsurile 

de control și de monitorizare care trebuie 

adoptate de statul membru de pavilion, 

pentru a defini norme privind: măsurile de 

control și de monitorizare care trebuie 

adoptate de statul membru de pavilion 

atunci când utilizează unelte de pescuit fixe 

la adâncimi între 200-600 de metri, pentru 

a defini norme detaliate privind măsurile 

de control și monitorizare care trebuie 

adoptate pentru anumite zone închise sau 

cu restricții și pentru a defini norme 

detaliate cu privire la caracteristicile legate 

de semnal și de implementare ale 

dispozitivelor utilizate pentru a îndepărta 

cetaceele de plasele fixe și metodele 

(39) Comisiei ar trebui să îi fie conferite 

competențe de executare pentru a asigura 

condiții uniforme pentru punerea în 

aplicare a dispozițiilor prezentului 

regulament în ceea ce privește stabilirea 

specificațiilor dispozitivelor pentru 

reducerea uzurii uneltelor, pentru 

consolidarea lor sau pentru limitarea 

pierderii capturilor în partea din față a 

uneltelor tractate, pentru a defini 

specificațiile dispozitivelor de selecție 

atașate la anumite unelte de referință, 

pentru a interzice utilizarea traulului cu 

impulsuri electrice, pentru a defini 

restricțiile privind construcția și măsurile 

de control și de monitorizare care trebuie 

adoptate de statul membru de pavilion, 

pentru a defini norme privind: măsurile de 

control și de monitorizare care trebuie 

adoptate de statul membru de pavilion 

atunci când utilizează unelte de pescuit fixe 

la adâncimi între 200-600 de metri, pentru 

a defini norme detaliate privind măsurile 

de control și monitorizare care trebuie 

adoptate pentru anumite zone închise sau 

cu restricții și pentru a defini norme 

detaliate cu privire la caracteristicile legate 

de semnal și de implementare ale 

dispozitivelor utilizate pentru a îndepărta 

cetaceele de plasele fixe și metodele 
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utilizate pentru a reduce la minimum 

capturile accidentale de păsări marine și de 

reptile marine. Competențele de executare 

ar trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 22.  

utilizate pentru a reduce la minimum 

capturile accidentale de păsări marine și de 

reptile marine. Competențele de executare 

ar trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 22. 

__________________ __________________ 

22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Amendamentul  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 16 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) „traul cu impulsuri electrice” 

înseamnă o tehnică de pescuit care 

utilizează un câmp electric pentru a prinde 

pește. Traulul cu impulsuri electrice este 

alcătuit din mai mulți electrozi, atașați la 

unealtă pe direcția de tractare, care emit 

impulsuri electrice scurte; 

(16) „traul cu impulsuri electrice” 

înseamnă o tehnică de pescuit interzisă 

care utilizează un câmp electric pentru a 

prinde pește. Traulul cu impulsuri electrice 

este alcătuit din mai mulți electrozi, atașați 

la unealtă pe direcția de tractare, care emit 

impulsuri electrice scurte; 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Amendamentul  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

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, inclusiv utilizarea 

traulului cu impulsuri electrice, astfel cum 

este prevăzut la articolul 24 și în partea E 

din anexa V; 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Amendamentul  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 24 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv 

traulul cu impulsuri electrice, astfel cum 

este descris în partea E din anexa V în 

cadrul unui bazin maritim specific, statele 

membre prezintă o evaluare a impactului 

posibil al utilizării unor astfel de unelte 

asupra speciilor vizate și asupra speciilor și 

habitatelor sensibile. 

1. Atunci când prezintă recomandări 

comune, în conformitate cu articolul 19, 

pentru a permite sau a extinde utilizarea 

uneltelor de pescuit inovatoare, cu excepția 

traulului cu impulsuri electrice, interzis în 

continuare, astfel cum este descris în 

partea E din anexa V în cadrul unui bazin 

maritim specific, statele membre prezintă o 

evaluare a impactului posibil al utilizării 

unor astfel de unelte asupra speciilor vizate 

și asupra speciilor și habitatelor sensibile. 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Amendamentul  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – partea B – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În Marea Nordului și în 

Skagerrak/Kattegat, se folosesc saci de 

traul având următoarele dimensiuni ale 

ochiului de plasă: 

În Marea Nordului și în 

Skagerrak/Kattegat, se folosesc saci de 

traul având următoarele dimensiuni ale 

ochiului de plasă, cu excepția beam-

traulelor cu impulsuri electrice, interzise 

în continuare: 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Amendamentul  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – partea E – subtitlul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea de traule cu impulsuri electrice 

în diviziunile ICES IVb și IVc 

eliminat 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 

impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Amendamentul  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – partea E – subtitlul 1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În pofida dispozițiilor de la articolul 13, 

pescuitul cu un traul cu impulsuri 

electrice este permis în diviziunile ICES 

IVb și IVc în condițiile stabilite în 

conformitate cu articolul 27 alineatul (1) 

a doua liniuță din prezentul regulament, 

în ceea ce privește caracteristicile 

impulsurilor electrice folosite și măsurile 

de monitorizare și control în vigoare la 

sud de o loxodromă unită de următoarele 

coordonate, măsurate în conformitate cu 

sistemul WGS84: 

eliminat 

- un punct de pe coasta de est a 

Regatului Unit, la 55° latitudine nordică 

 

- la est, până la 55° latitudine 

nordică, 5° longitudine estică 

 

- la nord, până la 56° latitudine 

nordică 

 

- la est, până la un punct de pe 

coasta vestică a Danemarcei, la 56° 

latitudine nordică. 

 

Or. fr 

Justificare 

Șocurile electrice nu sunt selective și asomează fără distincție toate speciile din apropiere, 

inclusiv puietul de pește. Pescarii din nordul Franței constată că navele echipate cu traule cu 
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impulsuri electrice provoacă o scădere periculoasă a stocurilor de limbă-de-mare în zonele 

în care se practică acest tip de pescuit. 

 

 

 


