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7.11.2018 A8-0337/98 

Amendamentul  98 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru speciile cu durată scurtă de 

viață, este adecvată o strategie pentru 

niveluri minime de evadare a biomasei 

pentru a asigura faptul că capacitatea de 

reproducere a stocului nu este afectată. 

Or. en 



 

AM\1168501RO.docx  PE624.215v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Amendamentul  99 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Introducerea unei abordări vizând 

niveluri minime de evadare implică 

modificări ale protocoalelor de 

eșantionare biologică și de cercetare, care 

vor necesita timp și, prin urmare, este 

nevoie de o perioadă de tranziție înainte 

de a fi pusă în aplicare. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Amendamentul  100 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În scopul stabilirii posibilităților de 

pescuit, ar trebui să existe un prag pentru 

intervalele FMSY în utilizare normală și, 

cu condiția ca stocul în cauză să fie 

considerat a fi într-o stare bună, o limită 

superioară pentru anumite cazuri. Ar 

trebui să fie posibil să se stabilească 

posibilități de pescuit până la limita 

superioară numai dacă, pe baza avizelor 

sau a dovezilor științifice, acest lucru este 

necesar pentru realizarea obiectivelor 

prevăzute în prezentul regulament în 

pescuitul mixt sau este necesar pentru a 

evita efectele negative asupra unui stoc 

cauzate de dinamica intra- sau inter-

specii a stocurilor sau cu scopul de a 

limita variațiile de la an la an ale 

posibilităților de pescuit. 

eliminat 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Amendamentul  101 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru stocurile pentru care acestea 

sunt disponibile și în scopul aplicării 

măsurilor de salvgardare, este necesar să se 

stabilească niveluri de referință pentru 

conservare exprimate ca MSY Btrigger și 

Blim pentru stocurile de hamsie și sardină. 

În cazul în care stocurile scad sub MSY 

Btrigger, rata de mortalitate prin pescuit 

ar trebui să fie redusă sub FMSY. 

(15) Pentru stocurile pentru care acestea 

sunt disponibile și în scopul aplicării 

măsurilor de salvgardare, este necesar să se 

stabilească niveluri de referință pentru 

conservare exprimate ca Blim, MSY B-

escapement și F-cap pentru stocurile de 

hamsie și sardină. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Amendamentul  102 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) „MSY B-escapement” înseamnă o 

limită deterministă a biomasei, sub care se 

consideră că un stoc are o capacitate de 

reproducere redusă, incluzând orice 

rezerve suplimentare de biomasă 

necesare. În contextul unei strategii 

privind MSY B-escapement, MSY B-

escapement reprezintă nivelul minim al 

biomasei care ar trebui să rămână în 

mare în fiecare an după activitățile de 

pescuit, care asigură producția maximă 

durabilă prin menținerea unui nivel 

suficient al biomasei stocului de 

reproducere pentru asigurarea unei 

capacități de reproducere depline cu o 

probabilitate de 95 %. MSY B-escapement 

este stabilit anual de către CSTEP; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Amendamentul  103 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera cb (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) „F-cap” înseamnă limita ratelor 

de exploatare atunci când biomasa este 

mare și este stabilit de CSTEP. Prin 

plafonarea F, biomasa de evadare crește 

proporțional cu dimensiunea stocului, 

menținându-se o probabilitate ridicată de 

a rămâne un volum minim al biomasei 

pentru reproducere; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Amendamentul  104 

Marco Affronte 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propunere de regulament 

 Articolul 2 – alineatul 2 – litera cc (nouă)  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) „cele mai bune avize științifice 

disponibile” înseamnă avizele științifice 

disponibile în mod public care sunt 

susținute de cele mai recente date și 

metode științifice care au fost elaborate 

sau evaluate inter pares de către un 

organism științific independent, 

recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel 

internațional, precum Comitetul științific, 

tehnic și economic pentru pescuit 

(CSTEP) și Comisia Generală pentru 

Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) și 

care îndeplinesc cerințele articolului 25 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

Or. en 

 

 


