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10.1.2018 A8-0381/272 

Изменение  272 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. забранява се използването на 

дънни хрилни мрежи, заплитащи 

мрежи или тристенни мрежи на 

места, определени в съответствие с 

Директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 

2008/56/ЕО, където това има 

неблагоприятен ефект върху  

природозащитния статус на 

чувствителни видове. 

Or. en 

Обосновка 

За статичните мрежи се счита, че са особена опасност за много морски бозайници и 

видове морски птици. От основно значение е целите за опазване на определените 

места да бъдат постигнати. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Изменение  273 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) осигуряват защита за 

чувствителни видове и 

местообитания, когато има 

доказателства за сериозна заплаха за 

тяхното опазване. 

Or. en 

Обосновка 

Защитните мерки чрез незабавни действия следва също така да се прилагат по 

отношение на закрилата на чувствителни видове и местообитания, когато има 

доказателства за сериозна заплаха за тяхното опазване. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Изменение  274 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение V – част Г – подзаглавие 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мерки за намаляване на случайния улов 

на китоподобни в участък IIIa и 

подзона IV на ICES 

Мерки за намаляване на случайния улов 

на морски бозайници в участък IIIa и 

подзона IV на ICES 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от разширяване на обхвата на понятието „морски бозайници“, което 

включва тюлени, както и делфини, морски свине и китове. Приловът е въпрос от 

значение по отношение на тюлените, те са защитени съобразно Директивата за 

местообитанията и мерките следва да ги включват. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Изменение  275 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение V – част Г – параграф 1 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Мерки за свеждане до минимум 

на случайния улов на морски птици  

 1. Програми за научни 

изследвания се установяват в Северно 

море с цел идентифициране на 

припокриване на чувствителни видове 

с риболовни съоръжения и риболовно 

усилие и определяне на технически 

решения за риболовните съоръжения.  

 2. Пространствени мерки се 

прилагат в Северно море в случаите, в 

които научните изследвания са 

идентифицирали зони, в които според 

данните чувствителни видове морски 

птици биват улавяни случайно, 

докато те могат да бъдат заменени 

от други технически мерки.  

 3. Плавателни съдове, които 

осъществяват риболов с парагади в 

Северно море, използват съчетание 

от научно проверени технически 

решения като въдици със серпентини, 

използване на въдици с тежести, 

прикриване на въдици и използване на 

парагади в часовете на тъмнина, при 

минимално осветяване на палубата, 

необходимо за безопасност. 

Съчетанията следва да се определят 

въз основа на конфигурациите на 
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риболовните уреди и уязвимите 

видове, за които съществува 

вероятност да бъдат уловени от 

флоти. Спецификацията следва да 

спазва стандартите, посочени в 

международните договорени насоки.  

 4. Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие.  

Or. en 

Обосновка 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.Baseline measures need to be established to 

tackle seabird bycatch. Without baseline measures, regionalization process that is proposed 

within this regulation cannot take place. Baseline measures need to include scientific 

research as a means of identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining 

mitigation measures. Spatial measures are needed to be established until other technical 

measures can be rolled out. All mitigation measures that are applied need to be monitored. 

Several mitigation measures for longlines have been scientifically tested (peer review studies) 

and have been known to be effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring 

devices such as streamers (also known as tori line), line weighting, night settings, and hook 

shielding. A combination of use of these measures can be effective in minimizing bycatch by 

more than 95%. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/276 

Изменение  276 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VI – част Г – параграф 1 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на китоподобни в 

участъци VIa и VII d, e, f, g, h и j на 

ICES 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на морски бозайници в 

участъци VI and VII на ICES 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от разширяване на обхвата на понятието „морски бозайници“, което 

включва тюлени, както и делфини, морски свине и китове. Приловът е въпрос от 

значение по отношение на тюлените, те са защитени съобразно Директивата за 

местообитанията и мерките следва да ги включват. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Изменение  277 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение V – част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1. Програми за научни 

изследвания се установяват в 

северозападните води с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

Or. en 

Обосновка 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/278 

Изменение  278 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІ – част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.2. Пространствени мерки се 

прилагат в северозападните води в 

случаите, в които научните 

изследвания са идентифицирали зони, 

в които според данните 

чувствителни видове морски птици 

биват улавяни случайно, докато те 

могат да бъдат заменени от други 

технически мерки. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Изменение  279 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІ – част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.3. Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Изменение  280 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VIІ – част Г – параграф 1 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на китоподобни в 

подзони VIII и IXa на ICES 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на морски бозайници в 

подзони VIII и IX на ICES 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от разширяване на обхвата на понятието „морски бозайници“, което 

включва тюлени, както и делфини, морски свине и китове. Приловът е въпрос от 

значение по отношение на тюлените, те са защитени съобразно Директивата за 

местообитанията и мерките следва да ги включват. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Изменение  281 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1. Програми за научни 

изследвания се установяват в 

югозападните води с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

Or. en 

Обосновка 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. 

Without baseline measures, regionalization process that is proposed within this regulation 

cannot take place. Baseline measures need to include scientific research as a means of 

identifying vulnerable areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial 

measures are needed to be established until other technical measures can be rolled out. All 

mitigation measures that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for 

longlines have been scientifically tested (peer review studies) and have been known to be 

effective in tackling seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers 

(also known as tori line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of 

use of these measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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