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11.1.2018 A8-0381/320 

Amendamentul  320 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 10 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În pofida dispozițiilor prevăzute la 

alineatul (1), este interzisă deținerea la 

bord sau utilizarea oricărei setci în derivă 

în Marea Baltică. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Interdicția de utilizare a setcilor în derivă în Marea Baltică a fost introdusă pentru a se evita 

capturile accidentale de delfini. În Polonia au existat rapoarte științifice care confirmă că nu 

au existat capturi accidentale de delfini în setcile în derivă. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Amendamentul  321 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 10 – alineatul 4 – liniuța 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- rechini care aparțin următoarelor 

specii sau familii Hexanchus griseus; 

Cetorhinus maximus; toate speciile de 

Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 

Isuridae; Lamnidae. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție este prevăzută în mod special pentru Marea Mediterană. Ea nu ar trebui 

generalizată pentru alte bazine maritime. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Amendamentul  322 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 – tabel – rândul 4 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 80 mm Diviziunea ICES IVb 

situată la sud de 54°30'N 

și diviziunea ICES IVc 

Pescuit dirijat de limbă-

de-mare cu beam-traul 

sau traul cu impulsuri 

electrice. Un panou cu o 

dimensiune minimă a 

ochiului de plasă de 180 

mm montat în jumătatea 

superioară a părții 

anterioare a plasei. 

Amendamentul  

Cel puțin 80 mm1a Diviziunile ICES IVb și 

IVc 

Pescuit dirijat de limbă-

de-mare (15 % din 

capturi) cu beam-traul. Se 

montează un panou cu o 

dimensiune minimă a 

ochiului de plasă de cel 

puțin 180 mm în 

jumătatea superioară a 

părții anterioare a plasei. 

 

 

________  Pescuit dirijat de merlan, 

macrou și specii care nu 

fac obiectul unor limite 

de captură (combinat 55 

% din capturi). Se 

montează un panou de 

plasă cu ochiuri pătrate 
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de cel puțin 100 mm. 
1a Se interzice navelor să 

utilizeze beam-traule cu 

dimensiunea ochiului de 

plasă între 32 și 99 mm la 

nord de o linie care 

unește următoarele 

puncte: un punct de pe 

coasta de est a Regatului 

Unit la latitudinea de 

55°N, apoi spre est la 

latitudinea de 55°, 

longitudinea de 5°E, apoi 

către nord la latitudinea 

56°N și spre est până la 

un punct de pe coasta de 

vest a Danemarcei la 

latitudinea de 56°N. Se 

interzice utilizarea 

oricărui beam-traul cu 

dimensiunea ochiului de 

plasă între 32 și 119 mm 

în cadrul diviziunii ICES 

IIa și în acea parte a 

subzonei ICES IV situată 

la nord de 56° 00′ N. 

  

Or. en 

Justificare 

Acest amendament preia dispozițiile legislative aplicabile în prezent. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Amendamentul  323 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 2 – tabel – rândul 3 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 100 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de 

limbă-de-mare 
sau de specii care 

nu fac obiectul 

unor limite de 

captură 

Amendamentul  

Cel puțin 90 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de 

pești plați (50 % 

din capturi) sau 

de specii care nu 

fac obiectul unor 

limite de captură 

(50 % din 

capturi) 

Or. en 

Justificare 

Dimensiunea de 90 mm a ochiurilor de plasă este o dispoziție care se aplică în prezent în 

zonele VIId, IIa și în Marea Nordului (anexa VI la Regulamentul 850/98). Utilizarea acestei 

dimensiuni a ochiurilor de plasă pentru o zonă de pescuit specifică ar trebui să fie 

condiționată de un anumit procent de capturi. Acest procentaj este adaptat la realitatea din 

fiecare zonă de pescuit. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Amendamentul  324 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea A – tabel – rândul 14 

 

 

Textul propus de Comisie  

Macrou (Scomber spp.) 20 cm 

Amendamentul  

Macrou (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Dimensiunea minimă de referință 

pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, 

heringilor, stavrizilor și macroului nu se 

aplică în limita de 10 % din greutatea în 

viu a capturilor totale din fiecare din 

aceste specii păstrate la bord. 
 Procentajul de sardine, hamsii, heringi, 

stavrizi și macrou subdimensionați se 

calculează ca proporția reprezentată de 

greutatea în viu a tuturor organismelor 

marine de la bord după sortare sau 

descărcare la țărm. 
 Acest procentaj se calculează pe baza 

unuia sau mai multor eșantioane 

reprezentative. Limita de 10 % nu trebuie 

depășită în timpul transbordării, 

descărcării, transportului, depozitării, 

expunerii sau vânzării. 

Or. en 
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Justificare 

Amendamentul urmărește să mențină dispozițiile legislative actuale. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Amendamentul  325 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 3 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 100 mm. Întreaga zonă Pescuit dirijat de merluciu 

sau merlan. Se montează un 

panou cu ochiuri pătrate de 

100 mm. 

Amendamentul  

Cel puțin 80 mm Diviziunea ICES 

VII 

Pescuit dirijat de merluciu, 

cardină albă și pește-pescar 

(împreună alcătuind 50 % 

din capturi) sau merlan (50 

% din capturi). Se montează 

un panou cu ochiuri pătrate 

de 80 mm. 

  Pescuit dirijat de pești plați 

(30 % din capturi) utilizând 

traule cu panouri1a sau de 

specii care nu fac obiectul 

unor limite de captură (50 

% din capturi). Se 

montează un panou cu 

ochiuri pătrate de cel puțin 

80 mm. 

  __________________ 

  1a Captura totală poate 

conține maximum 10 % cod 

și eglefin. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

Or. en 

Justificare 

Trebuie definită dimensiunea specifică a ochiului de plasă pentru aceste zone de pescuit în 

funcție de componența capturilor. 



 

AM\1143256RO.docx  PE614.331v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

11.1.2018 A8-0381/326 

Amendamentul  326 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 4 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 80 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de Nephrops 

norvegicus sau de specii care nu 

fac obiectul unor limite de captură. 

Se montează un panou de plasă cu 

ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm 

sau o sită de sortare cu un spațiu 

maxim între bare de 35 mm sau un 

dispozitiv de selecție echivalent. 

Amendamentul  

Cel puțin 80 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de Nephrops 

norvegicus (30 % din capturi). Se 

montează un panou de plasă cu 

ochiuri pătrate de cel puțin 120 mm 

sau o sită de sortare cu un spațiu 

maxim între bare de 35 mm sau un 

dispozitiv de selecție echivalent. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie definită dimensiunea specifică a ochiului de plasă pentru aceste zone de pescuit în 

funcție de componența capturilor. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Amendamentul  327 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 5 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 80 mm Diviziunile 

ICES VII a, b, 

d, e, h și j 

Pescuit dirijat de limbă-de-mare cu 

beam-traul. Un panou cu o 

dimensiune minimă a ochiului de 

plasă de 180 mm montat în 

jumătatea superioară a părții 

anterioare a plasei. 

Amendamentul  

Cel puțin 80 mm Diviziunile 

ICES VII a, b, 

d, e, f, g, h și j 

Pescuit dirijat de limbă-de-mare (15 

% din capturi) cu beam-traul. Un 

panou cu o dimensiune minimă a 

ochiului de plasă de 180 mm 

montat în jumătatea superioară a 

părții anterioare a plasei. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie definită dimensiunea specifică a ochiului de plasă pentru aceste zone de pescuit în 

funcție de componența capturilor. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Amendamentul  328 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie  

   

Amendamentul  

Cel puțin 80 mm Sub-zonele 

ICES VII d și e 

Pescuit dirijat de merlan, macrou 

sau de specii care nu fac obiectul 

unor limite de captură (50 % în 

total). 

Or. en 

Justificare 

Trebuie definită dimensiunea specifică a ochiului de plasă pentru aceste zone de pescuit în 

funcție de componența capturilor. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Amendamentul  329 

Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

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 VI – partea B – paragraful 2 – tabel – rândul 3 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 100 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de limbă-de-mare 

sau de specii care nu fac obiectul 

unor limite de captură 

Amendamentul  

Cel puțin 100 mm1a Întreaga zonă Pescuit dirijat de pești plați (50 % 

din capturi) sau de specii care nu 

fac obiectul unor limite de captură 

(50 % din capturi) 

_______  Pescuit dirijat de eglefin, merlan, 

limandă și biban (70 % din 

capturi) 

1a În diviziunea ICES 

VIId, dimensiunea 

ochiului de plasă utilizat 

este de 90 mm. 

  

Or. en 

Justificare 

Acest amendament preia dispozițiile legislative aplicabile în prezent. 

 

 


