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10.1.2018 A8-0381/330 

Amendamentul  330 

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 C – punctul 7.1 – teza introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7.1 Pescuitul dirijat de macrou cu 

unelte tractate având o dimensiune a 

ochiului de plasă al sacului de traul mai 

mică de 80 mm sau cu plase-pungă, în care 

mai mult de 50 de tone din captura 

reținută la bord este formată din macrou, 

este interzis în zona delimitată prin unirea 

secvențială cu loxodrome a următoarelor 

coordonate, măsurate în conformitate cu 

sistemul WGS84: 

7.1 Pescuitul dirijat de macrou cu 

unelte tractate având o dimensiune a 

ochiului de plasă al sacului de traul mai 

mică de 80 mm sau cu plase-pungă este 

interzis, cu excepția cazului în care 

greutatea macroului nu depășește 15 % 

greutate în viu din cantitatea totală de 

macrou și de alte organisme marine 

capturate aflate la bord, în zona delimitată 

prin unirea secvențială cu loxodrome a 

următoarelor coordonate, măsurate în 

conformitate cu sistemul WGS84: 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament are ca scop adaptarea pescuitului la realitate. 
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Propunere de regulament 

Anexa VI – partea C – punctul 9.1 – liniuța 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- setci fixe de fund utilizate pentru 

pescuitul dirijat de merluciu cu o 

dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 

120 mm și o adâncime care nu depășește 

100 de ochiuri, atunci când lungimea totală 

a tuturor plaselor utilizate nu depășește 25 

km pe navă, iar timpul maxim de 

scufundare este de 24 de ore; 

- setci fixe de fund utilizate pentru 

pescuitul dirijat de merluciu (85% din 

capturi), cu o dimensiune a ochiului de 

plasă de cel puțin 100 mm și o adâncime 

care nu depășește 100 de ochiuri, atunci 

când lungimea totală a tuturor plaselor 

utilizate nu depășește 25 km pe navă, iar 

timpul maxim de scufundare este de 24 de 

ore; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa VII – 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 a 10% greutate în viu din 

totalul capturii reținute la bord din fiecare 

dintre aceste specii. 

 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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Propunere de regulament 

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 16 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Stavrid (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Pentru stavridul (Trachurus picturatus) 

capturat în apele adiacente Insulelor Azore 

și sub suveranitatea sau jurisdicția 

Portugaliei, nu se aplică nicio dimensiune 

minimă de referință pentru conservare. 

Amendamentul  

Stavrid (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Pentru stavridul (Trachurus picturatus) 

capturat în apele adiacente Insulelor Azore 

și sub suveranitatea sau jurisdicția 

Portugaliei, nu se aplică nicio dimensiune 

minimă de referință pentru conservare. 

 1a. Cel mult 5% poate consta în stavrid cu 

o lungime cuprinsă între 12 și 15 cm. În 

scopul verificării acestei cantități, factorul 

de conversie care se aplică greutății 

capturilor este de 1,20. Aceste dispoziții 

nu se aplică în cazul capturilor supuse 

obligației de debarcare. 

 1b Prin derogare de la articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, 

dimensiunile minime de referință pentru 

conservare pentru sardină, hamsie, 
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hering, stavrid și macrou nu se aplică în 

limita a 10% greutate în viu din totalul 

capturii reținute la bord din fiecare dintre 

aceste specii. 

 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 poate fi calculat pe baza 

unuia sau mai multor eșantioane 

reprezentative. Limita de 10% nu se 

depășește în timpul transbordării, 

debarcării, transportului, depozitării, 

expunerii sau vânzării. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul urmărește să mențină dispozițiile legislative actuale. 
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Anexa VII – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie  

  

Amendamentul  

Cel puțin 70 mm1a Întreaga zonă Nu există 

_________   

1a. Pentru pescuitul dirijat de 

merluciu în diviziunile ICES VIII a, 

b, d și e, dimensiunea ochiului de 

plasă utilizat este de 100 mm (40% 

din capturi). 

  

Or. en 

Justificare 

Acest amendament preia dimensiunea ochiului de plasă aplicabil în prezent în această zonă. 

De asemenea, se menține actuala dimensiune a ochiului de plasă pentru merluciu. Totuși, 

pragul actual de 20% pare să fie problematic, având în vedere practicile actuale. De aceea, 

se propune ca pragul să fie stabilit la 40%, ceea ce ar permite aplicarea obligației de 

debarcare fără a afecta în mod drastic practicile de pescuit actuale. 
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Anexa VII – partea B – paragraful 1 – tabel – rândul 5 

 

 

Textul propus de Comisie  

Cel puțin 55 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de 

specii care nu fac 

obiectul unor 

limite de captură 

sau de pagel 

argintiu 

Amendamentul   

Cel puțin 55 mm Întreaga zonă Pescuit dirijat de 

specii care nu fac 

obiectul unor 

limite de captură 

(30% din capturi) 

  Pescuit dirijat de 

pagel argintiu 

(30% din 

capturi). 

  Pescuit dirijat de 

macrou, stavrid 

și putasu (60% 

din capturi) 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament preia dispozițiile legislative aplicabile în prezent. 
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