
 

AM\1168502RO.docx  PE602.914v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.11.2018 A8-0337/105 

Amendamentul  105 

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 4 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Ratele-țintă de mortalitate prin 

pescuit trebuie atinse cât mai curând 

posibil și în mod progresiv și gradual 

până în 2020 pentru stocurile în cauză și 

trebuie menținute ulterior în intervalele 

stabilite în anexa I și în conformitate cu 

obiectivele prevăzute la articolul 3 

alineatul (1). 

1. În conformitate cu articolul 16 

alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 

1380/2013, atunci când Consiliul 

stabilește posibilitățile de pescuit pentru 

fiecare stoc, începând cu sezonul de 

pescuit 2021, stabilește aceste posibilități 

astfel încât acestea să corespundă cu 

biomasa estimată a stocului care 

depășește MSY B-escapement, dar să fie 

limitate pentru a permite o mortalitate prin 

pescuit care să nu depășească F-cap. 

Proporția biomasei stocului care poate fi 

îndepărtată care depășește MSY B-

escapement se stabilește în fiecare an de 

către CSTEP, astfel încât capturile 

permise să nu antreneze o probabilitate 

mai mare de 5 % ca biomasa stocului de 

reproducere să scadă sub Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Amendamentul  106 

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 5 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Atunci când avizele științifice 

indică faptul că biomasa stocului de 

reproducere a oricăruia dintre stocurile 

vizate este sub limita nivelului de referință 

al biomasei stocului de reproducere (Blim) 

prevăzut în coloana B din anexa II la 

prezentul regulament, se adoptă măsuri 

corective suplimentare pentru a asigura 

revenirea rapidă a stocurilor vizate la 

niveluri deasupra nivelului capabil să 

obțină producția maximă durabilă. În 

special, astfel de măsuri corective pot 

include, prin derogare de la articolul 4 

alineatele (2) și (4), suspendarea 

activităților de pescuit specifice vizând 

stocul în cauză și reducerea 

corespunzătoare a posibilităților de 

pescuit. 

3. Atunci când avizele științifice 

indică faptul că biomasa stocului de 

reproducere a oricăruia dintre stocurile 

vizate este sub limita nivelului de referință 

al biomasei stocului de reproducere (Blim), 

se adoptă măsuri corective suplimentare 

pentru a asigura revenirea rapidă a 

stocurilor vizate la niveluri deasupra 

nivelului capabil să obțină MSY B-

escapement. În special, astfel de măsuri 

corective pot include, prin derogare de la 

articolul 4 alineatul (1), reducerea 

suficientă a posibilităților de pescuit 

pentru a se reface stocul la nivelul MSY 

B-escapement pentru anul următor sau, 

dacă este necesar, suspendarea activităților 

de pescuit specifice vizând stocul în cauză. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Amendamentul  107 

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 5 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Următoarele niveluri de referință 

pentru conservare în vederea garantării 

capacității depline de reproducere a 

stocurilor în cauză sunt solicitate anual 

din partea CSTEP, pe baza acestui plan: 

 (a) MSY B-escapement; 

 (b) Blim; 

 (c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Amendamentul  108 

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 6 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când avizele științifice indică faptul 

că sunt necesare măsuri corective pentru 

conservarea stocurilor de pești pelagici 

mici menționate la articolul 1 alineatul (2) 

din prezentul regulament, sau, în cazul 

hamsiei și al sardinei, când biomasa 

stocului de reproducere a oricăruia dintre 

aceste stocuri pentru un anumit an se află 

sub nivelurile de referință pentru 

conservare prevăzute în coloana A din 

anexa II la prezentul regulament, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate 

în conformitate cu articolul 16 din 

prezentul regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu 

privire la: 

Atunci când avizele științifice indică faptul 

că sunt necesare măsuri corective pentru 

conservarea stocurilor de pești pelagici 

mici menționate la articolul 1 alineatul (2) 

din prezentul regulament, sau, în cazul 

hamsiei și al sardinei, când biomasa 

stocului de reproducere a oricăruia dintre 

aceste stocuri pentru un anumit an se află 

sub nivelul MSY B-escapement, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate 

în conformitate cu articolul 16 din 

prezentul regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu 

privire la următoarele măsuri tehnice: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Amendamentul  109 

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 6 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6a  

 Furnizarea de date științifice 

 Pentru a sprijini punerea în aplicare a 

acestui plan, statele membre efectuează 

studii științifice pe mare și furnizează date 

privind capturile bazate pe protocoalele 

științifice convenite, după cum urmează: 

 (a) pentru stocurile de hamsie și sardină, 

studierea otolitelor și ecogramele acustice 

fac obiectul unui protocol internațional 

comun pentru Italia, Croația și Slovenia, 

care urmează să fie elaborat până la 1 

decembrie 2019; 

 (b) studiile acustice efectuate în Marea 

Adriatică folosesc același protocol 

științific armonizat, în conformitate cu 

MEDIAS, și au loc pe mare în aceleași 

luni în fiecare an, pentru a asigura o 

comparabilitate deplină a rezultatelor; 

 (c) studiile acustice sunt puse la dispoziție 

pentru evaluarea științifică a 

posibilităților de pescuit pentru anul 

următor, cel târziu cu o lună după 

încheierea studiului; 

 (d) datele privind capturile pentru fiecare 

stoc sunt furnizate lunar, informațiile 

privind capturile în funcție de vârstă sunt 
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furnizate până la data de 1 noiembrie a 

fiecărui an, pentru a asigura 

monitorizarea deplină a activităților de 

pescuit și furnizarea de avize științifice în 

timp util pentru stabilirea posibilităților de 

pescuit.  

 Nerespectarea obligației de a furniza 

datele și evaluările menționate la literele 

(a) - (d) duce la o reducere de 10 % a 

posibilităților de pescuit pentru anul 

următor. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Amendamentul  110 

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 6 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6b 

 Măsuri tehnice 

 1. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

15 din prezentul regulament și articolul 

18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 

pentru a completa prezentul regulament 

în ceea ce privește următoarele măsuri 

tehnice: 

 (a) specificațiile caracteristicilor uneltelor 

de pescuit și normele referitoare la 

utilizarea acestora, pentru a asigura sau a 

îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce 

capturile nedorite sau pentru a reduce la 

minimum impactul negativ asupra 

ecosistemului; 

 (b) specificațiile modificărilor sau ale 

dispozitivelor suplimentare adăugate 

uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau 

a îmbunătăți selectivitatea, pentru a 

reduce capturile nedorite sau pentru a 

reduce la minimum impactul negativ 

asupra ecosistemului; 

 (c) limitările sau interdicțiile referitoare la 

utilizarea anumitor unelte de pescuit și la 

activități de pescuit, în anumite zone sau 

perioade, pentru a proteja peștele aflat în 
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perioada de reproducere, peștii cu o 

dimensiune inferioară dimensiunii 

minime de referință pentru conservare 

sau peștii din specii nevizate ori pentru a 

reduce la minimum impactul negativ 

asupra ecosistemului; și 

 (d) stabilirea dimensiunilor minime de 

referință pentru conservare pentru 

oricare dintre stocurile cărora li se aplică 

prezentul regulament, pentru a asigura 

protecția puietului de organisme marine. 

 2. Măsurile menționate la alineatul (1) 

din prezentul articol contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor stabilite la 

articolul 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Amendamentul  111 

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 8 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În pofida articolului 18 

alineatele (1) și (3) din Regulamentul nr. 

1380/2013, Comisia poate adopta acte 

delegate și în absența unei recomandări 

comune menționate la alineatele 

respective atunci când avizele științifice 

indică faptul că acestea sunt necesare 

pentru a atinge obiectivele stabilite la 

articolul 3 din prezentul regulament. 

Or. en 

 

 


