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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul11
Considerentul 1

(1) Recentele avize ştiinţifice ale Consiliului 
Internaţional pentru Explorarea Apelor 
Maritime (ICES) indică faptul că stocul de 
cod menţionat la subdiviziunile ICES 25-32 
din Marea Baltică a scăzut la niveluri la care 
capacitatea sa reproductivă este redusă şi că 
acesta este exploatat într-un mod nedurabil.

(1) Recentele avize ştiinţifice ale Consiliului 
Internaţional pentru Explorarea Apelor 
Maritime (ICES) indică faptul că stocul de 
cod menţionat la subdiviziunile ICES 25-32 
din Marea Baltică a scăzut la niveluri 
inferioare limitelor biologice de siguranţă, 
la care capacitatea sa reproductivă este 
redusă şi că acesta este exploatat într-un 
mod nedurabil. 

Or. en

Justification

The Basic Regulation of the Common Fisheries Policy 2371/2002/EC defines safe biological 
limits and both Baltic cod stocks are below that level.
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Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 12
Considerentul 2a (nou)

(2a) Scăderea drastică a stocurilor de cod, 
care reprezintă un stabilizator important 
pentru ecosistemul Mării Baltice, ar fi 
devastatoare din mai multe motive, unul 
dintre acestea fiind pierderea speciilor de 
peşti cu valoare nutritivă şi efectele sale 
negative în industria pescuitului, iar un alt
motiv ar fi importanţa codului pentru 
ecosistem, datorită capacităţii sale de a 
reduce dezvoltarea algelor. Suspendarea 
temporară a pescuitului de cod timp de 
aproximativ patru ani ar fi în conformitate 
cu avizul ştiinţific care propune aplicarea 
principiului precauţiei, şi ar permite un 
pescuit durabil şi permanent, la o scară 
mult mai largă decât în prezent. 

Or. en

Justification

Cod is important for the Baltic eco system as a whole; one example is that cod reduces the 
problems of algal blooms. Simply put: too little cod leads to too much sprat, which in turn 
leads to very little zooplankton and subsequently to too much phytoplankton and too much 
phosphorous.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 13
Considerentul 2a (nou)

(2a) Un plan multianual strict şi durabil de 
gestionare a pescuitului de cod, bazat pe 
principiul precauţiei, şi ar permite un 
pescuit durabil şi permanent, la o scară 
mult mai largă decât în prezent.

Or. en
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Justification

The cod is important for the Baltic eco system as a whole. In the medium to long term, it is 
advantageous both for the fishery sector as well as the eco system to allow it to recover and 
take very strong measures to allow that to happen. If we do not take action urgently we risk 
facing the same problems as we have seen in New Foundland.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 14
Considerentul 3

(3) Ar trebui luate măsuri pentru 
înfiinţarea unui plan multianual de 
gestionare a stocurilor de cod din Marea 
Baltică.

(3) Un plan multianual de gestionare a 
codurilor de stoc din Marea Baltică a fost 
adoptat în 2003, sub auspiciile Comisiei 
Internaţionale de Pescuit în Marea Baltică 
(IBSFC).

Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 15
Considerentul 3a (nou)

(3a) Divizarea Mării Baltice într-o zonă de 
vest (subdiviziunile ICES 22, 23 şi 24) şi o 
zonă de est (subdiviziunile ICES 25 - 32) se 
datorează faptului că există ecosisteme 
separate cu proprietăţi complet diferite.

Or. en

Justification

It is important to keep the division of the Baltic Sea into two separate parts since they are two 
eco systems with totally different properties. Therefore the quotas need to be set for each of 
the two parts. If they are not kept separate there is a risk that the fishing predominantly takes 
place in one of the parts, and that that part of the Baltic risks a total depletion. The larger, 
eastern part, is unique and the cod stocks there are uniquely adapted to the Baltic Sea. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 16
Considerentul 4a (nou)
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(4a) Dispoziţiile planului IBSFC din 2003 
privind definirea totalului admis pentru 
captură (TAC) nu au fost urmate în 
deciziile Consiliului.

Or. en

Justification

Council has consistently adopted TACs that have been too high.

Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 17
Considerentul 4a (nou)

(4a) Ameninţările cele mai serioase la 
adresa gestionării durabile în Marea 
Baltică sunt cotele de captură excesiv de 
generoase alocate în trecut, precum şi 
pescuitul ilegal, acesta datorându-se 
absenţei controlului activităţilor de pescuit 
şi reticenţelor de a pedepsi încălcările 
reglementărilor în vigoare.

Or. en

Justification

Illegal fishing is a serious problem, but generous quotas as well. For the eastern management 
area (in ICES Subdivisions 25 to 32) a temporary ban on fishing seems to be the only safe 
option for stocks to recover. In 2005, the catches in the western part were 25 000 tonnes and 
in the eastern part 40 000 tonnes. The researcher´s opinion is however that it should have 
been zero in the eastern part. The relation between legal and illegal fishing tells us that the 
illegal fishing represents around 40% of the total fishing. 

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 18
Considerentul 4a (nou)

(4a) Deşi schimbările climatice şi poluarea 
au cauzat modificări importante ale 
ecosistemului Mării Baltice, cea mai 
serioasă ameninţare la adresa stocurilor de 
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cod din Marea Baltică este pescuitul ilegal, 
care se datorează absenţei controlului 
activităţilor de pescuit şi reticenţelor de a 
pedepsi încălcările reglementărilor în 
vigoare.

Or. en

Justification

Indirect impact of man via pollution is best known as eutrofication (algae) of the Baltic Sea. 
During the last 20 years a statistically significant change of frequency of fresh water inflow 
from Danish straits has not an exhaustive scientific explanation, but the presence of cod 
stocks in the northernmost parts of the Baltic Sea is well correlated with fresh water inflow.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 19
Considerentul - 5 (nou)

(- 5) Articolul 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 solicită 
Consiliului să adopte, ca prioritate, 
planurile de refacere pentru unităţile de 
pescuit care exploatează aceste stocuri, 
inferioare limitelor biologice de siguranţă. 

Or. en

Justification

Therefore, the plan for the cod stock in Subdivisions 25-32 should be a recovery plan with all 
of the requirements included in Regulation 2371/2003.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 20
Considerentul 5

(5) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 
solicită inter alia ca, pentru a atinge 
obiectivul în cauză, Comunitatea să aplice
principiul precauţiei, prin luarea de măsuri 
în vederea protejării şi conservării stocului, 
pentru o exploatare durabilă şi pentru 

(5) Articolul 5 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 solicită 
inter alia ca planurile de refacere a 
stocurilor (i) să fie elaborate pe baza 
principiului precauţiei, (ii) să garanteze 
exploatarea durabilă a stocurilor şi, de 
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reducerea la minim a impactului 
pescuitului asupra ecosistemelor marine. 
Aceasta ar trebui să se concentreze pe o 
aplicare progresivă a unei politici de 
gestionare a capturii, bazată pe ecosisteme, 
şi să contribuie la activităţi de pescuit 
eficiente, într-un sector fiabil şi competitiv 
din punct de vedere economic, care să ofere 
un nivel de trai echitabil tuturor celor care 
depind de pescuitul codului în Marea 
Baltică şi care să ţină seama de interesele 
consumatorilor.

asemenea, că impactul activităţilor de 
pescuit asupra ecosistemelor marine este 
menţinut la niveluri fiabile, şi (iii) să fie
multianuale şi să stabilească calendarul 
prevăzut pentru atingerea obiectivelor 
stabilite.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 21
Considerentul 9

(9) Pentru asigurarea stabilităţii 
posibilităţilor de pescuit, ar trebui să se 
limiteze variaţiile TAC de la un an la altul.

(9) În vederea prevenirii unei scăderi 
drastice a capturilor şi pentru facilitarea 
unei refaceri rapide a nivelurilor stocurilor 
capabile să susţină un TAC mai mare, este 
important ca nivelul acestuia să fie stabilit 
în conformitate cu avizul ICES.

Or. en

Justification

The EU claims to follow scientific advice and the scientific advice from ICES has been 
consistently exceeded, resulting in today's depleted stock.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 22
Articolul 4

(1) Planul are ca scop creşterea cantităţilor 
de peşti adulţi până la valori egale sau mai 
mari de:
1) 23 000 tone pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 22, 23 şi 24, şi
2) 160 000 tone pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 25-32.
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Planul asigură exploatarea durabilă pentru 
codurile de stoc în cauză, reducând treptat 
mortalitatea şi menţinând-o la niveluri nu 
mai mici de: 

(2) În cazul în care ICES decide că aceste 
niveluri nu au fost atinse, planul asigură, 
de asemenea, exploatarea durabilă pentru 
codurile de stoc în cauză, reducând treptat 
mortalitatea şi menţinând-o la niveluri nu 
mai mari de:

1) 0,6 pentru peştii cu vârste cuprinse între 3 
şi 6 ani pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 22, 23 şi 24, şi

1) 0,6 pentru peştii cu vârste cuprinse între 3 
şi 6 ani pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 22, 23 şi 24, şi

2) 0,3 pentru peştii cu vârste cuprinse între 4 
şi 7 ani pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 25-32.

2) 0,3 pentru peştii cu vârste cuprinse între 4 
şi 7 ani pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 25-32.

Or. en

Justification

ICES has defined the lowest acceptable limit for stock size (Blim) for cod in subdivisions 25-32 
as 160,000 tonnes, but has not defined that limit for subdivisions 22-24, so the precautionary 
limit (Bpa) of 23,000 tonnes is used for that stock instead. ICES has also stated that a fishing 
mortality of 0.3 to 0.6 for subdivisions 22-24 and 0.3 for subdivisions 25-32 would result in a 
low risk to reproduction and high long-term yields, so mortality should be kept below those 
levels.

Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 23
Articolul 4 punctul 2)

2) 0,3 pentru peştii cu vârste cuprinse între 4 
şi 7 ani pentru stocul de cod din 
subdiviziunile 25-32.

2) 0 pentru peştii cu vârste cuprinse între 4 şi 
7 ani pentru stocul de cod din subdiviziunile 
25-32.

Or. en

Justification

The scientific expertise has expressed serious concern about the fast depletion of the cod 
stocks in the eastern management area and proposed a total ban on fishing for the time being 
to enable the stocks to recover. It is better to have a total ban for all countries at the same 
time, rather than different periods for different countries, to allow the cod to recover. During 
a total ban, the illegal fishing is made impossible in practice. 
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Amendament depus de Jens Holm

Amendamentul 24
Articolul 5 alineatul (1)

(1) Anual, pe baza unei propuneri a 
Comisiei, Consiliul hotărăşte cu majoritate 
calificată nivelul TAC pentru anul următor, 
pentru fiecare dintre stocurile de cod în 
cauză.

(1) Anual, pe baza unei propuneri a 
Comisiei, Consiliul hotărăşte cu majoritate 
calificată nivelul TAC pentru anul următor,
pentru fiecare dintre stocurile de cod în 
cauză. În cazul în care consideră necesar, 
orice stat membru interesat are dreptul să 
interzică temporar capturile de cod.

Or. sv

Justification

Det är betydelsefullt att enskilda medlemsländer ges rätten att vidta ytterligare åtgärder som 
kan skydda fiskebeståndet om detta anses behövligt. 

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 25
Articolul 6

(1) Consiliul adoptă nivelul TAC pentru 
stocul de cod în cauză, care, conform 
evaluării ştiinţifice realizate de Comitetul 
ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit 
(STECF), este mai mare de:

(1) Consiliul adoptă nivelul TAC pentru 
stocul de cod în cauză, care, conform 
evaluării ştiinţifice realizate de Comitetul 
ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit 
(STECF), ar rezulta în cantităţi de peşti 
adulţi în apele maritime, superioare cifrelor 
indicate la articolul 4 alineatul (1). 
În cazul în care evaluarea ştiinţifică indică 
acest lucru, Consiliul adoptă nivelul TAC 
care ar permite obţinerea ratei mortalităţii,
definite la articolul 4 alineatul (2).
În cazul în care evaluarea ştiinţifică nu 
indică acest lucru, Consiliul adoptă cel mai 
mic nivel posibil al TAC.

(a) un TAC ce ar permite obţinerea, în anul 
aplicării sale, a unei reduceri de 10% a 
ratei mortalităţii faţă de rata estimată 
pentru anul anterior.
(b) un TAC ce ar permite obţinerea ratei 
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mortalităţii definite la articolul 4.
(2) În cazul în care punerea în aplicare a 
alineatului (1) ar rezulta într-un nivel al 
TAC ce ar depăşi nivelul TAC din anul 
anterior cu mai mult de 15%, Consiliul 
adoptă un nivel al TAC cu 15% mai mare 
decât nivelul TAC din acel an.

(2) În cazul în care punerea în aplicare a 
alineatului (1) ar rezulta într-un nivel al 
TAC ce ar depăşi nivelul TAC din anul 
anterior cu mai mult de 15%, Consiliul 
adoptă un nivel al TAC cu 15% mai mare 
decât nivelul TAC din acel an.

(3) În cazul în care punerea în aplicare a 
alineatului (1) ar rezulta într-un nivel al 
TAC ce ar fi inferior cu mai mult de 15% 
faţă de nivelul TAC din anul anterior, 
Consiliul adoptă un nivel al TAC cu 15% 
mai mic decât nivelul TAC din acel an.
(4) Alineatul (3) nu se aplică în cazul în 
care evaluarea ştiinţifică realizată de 
STECF indică faptul că rata mortalităţii 
din anul aplicării nivelului TAC depăşeşte 
o valoare de 1 pe an pentru categoriile de 
vârstă cuprinse între 3-6 ani pentru stocul 
de cod din subdiviziunile 22, 23 şi 24 sau o 
valoare de 0,6 pe an pentru categoriile de 
vârstă cuprinse între 4-7 ani pentru stocul 
de cod din subdiviziunile 25-32.

Or. en

Justification

The Commission proposes that TACs should not decrease by more than 15% in a year, but in 
cases where stocks are depleted and in need or urgent conservation measures, waiting too 
long can serve to increase the risk to the stock. 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 26
Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

(a) nivelul TAC care ar rezulta într-o 
reducere de 10% a ratei mortalităţii în anul 
de aplicare, faţă de rata mortalităţii estimată
pentru anul anterior.

(a) nivelul TAC care ar rezulta într-o 
reducere de 30% a ratei mortalităţii în anul 
de aplicare, faţă de rata mortalităţii estimată
pentru anul anterior.
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Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 27
Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

(a) nivelul TAC care ar rezulta într-o 
reducere de 10% a ratei mortalităţii în anul 
de aplicare, faţă de rata mortalităţii estimată
pentru anul anterior.

(a) nivelul TAC care ar rezulta într-o 
reducere de 10% a ratei mortalităţii în anul 
de aplicare, faţă de rata mortalităţii estimată
pentru anul anterior (cu excepţia 
subdiviziunilor 25-32, în cazul în care se 
propune o interzicere temporară).

Or. en

Justification

The figure of 10 % is derived from a political agreement between the Member States and is 
not based on scientific advice. In order to have stricter measures for the stocks concerned, 
this figure has to be increased, leading to a more appropriate protection of cod in the Baltic 
Sea allowing the stocks to regenerate.

Amendament depus de Anders Wijkman şi Frieda Brepoels

Amendamentul 28
Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

(b) de la 15 iunie la 14 septembrie în 
subdiviziunile 25-27.

În subdiviziunile 25-32 nu se permite 
niciun fel de captură.

Or. en

Justification

This amendment is related to the amendment of Ms Brepoels and Mr Wijkman on article 4, 
point 2.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 29
Articolul 11 alineatul (2)

(2) Statele membre emit autorizaţia specială 
pentru pescuitul codului, la care se face 
referire la alineatul (1) numai vaselor 
comunitare care, în anul 2005, au deţinut o 

(2) Statele membre emit autorizaţia specială 
pentru pescuitul codului, la care se face 
referire la alineatul (1) numai vaselor 
comunitare care, în anul 2005, au deţinut o 
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autorizaţie specială pentru pescuitul codului 
în Marea Baltică, în conformitate cu punctul 
6.2.1 din anexa III la Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 27/2005 din 22 
decembrie 2004 de stabilire pentru 2005 a 
oportunităţilor de pescuit şi a condiţiilor 
asociate pentru anumite stocuri de peşti şi
grupuri de stocuri de peşti, aplicabile în 
apele comunitare şi, pentru vasele 
comunitare, în apele în care sunt necesare
limitări ale capturilor. Totuşi, un stat 
membru poate emite autorizaţia specială 
pentru pescuitul codului pentru un vas 
comunitar care arborează pavilionul acelui 
stat şi care, în anul 2005, nu a deţinut o 
autorizaţie specială de pescuit, dacă se 
asigură că se interzice pescuitul în Marea 
Baltică a cel puţin unei capacităţi 
echivalente, măsurată în kilowaţi (kW), prin 
intermediul oricărui motor prevăzut la 
alineatul (1).

autorizaţie specială pentru pescuitul codului 
în Marea Baltică, în conformitate cu punctul 
6.2.1 din anexa III la Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 27/2005 din 22 
decembrie 2004 de stabilire pentru 2005 a 
oportunităţilor de pescuit şi a condiţiilor 
asociate pentru anumite stocuri de peşti şi 
grupuri de stocuri de peşti, aplicabile în 
apele comunitare şi, pentru vasele 
comunitare, în apele în care sunt cerute 
limitări ale capturilor. Totuşi, un stat 
membru poate emite autorizaţia specială 
pentru pescuitul codului pentru un vas 
comunitar care arborează pavilionul acelui 
stat şi care, în anul 2005, nu a deţinut o 
autorizaţie specială de pescuit, dacă se 
asigură că se interzice pescuitul în Marea 
Baltică a cel puţin unei capacităţi şi 
jumătate echivalente, măsurată în kilowaţi 
(kW), prin intermediul oricărui motor 
prevăzut la alineatul (1).

Or. en

Justification

This would reduce the excessive capacity in the Baltic fleets that target cod.

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 30
Articolul 11 alineatul (2a) (nou)

(2a) Capacitatea echivalentă, menţionată la 
alineatul (2) poate să nu includă vasele 
dezmembrate care nu au sprijin financiar 
public.

Or. en

Justification

The fleets in the Baltic that target cod are too large, so this would be a way to decrease 
capacity.


