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10.1.2018 A8-0381/272 

Pozměňovací návrh  272 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Svislé tenatové sítě pro lov při dně, 

volně unášené tenatové sítě nebo třístěnné 

tenatové sítě je zakázáno používat 

v lokalitách stanovených v souladu se 

směrnicemi 92/43/EHS, 2009/147/ES 

a 2008/56/ES v případech, kdy to má 

negativní dopad na stav zachování 

citlivých druhů a stanovišť. 

Or. en 

Odůvodnění 

Statické sítě jsou považovány za zvlášť závažné ohrožení mnoha druhů mořských savců 

a ptáků. Dosažení cílů zachování stanovených lokalit má zásadní význam. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Pozměňovací návrh  273 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) poskytovaly ochranu citlivým 

druhům a stanovištím, pokud je 

prokázáno, že jejich zachování je 

závažným způsobem ohroženo. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ochranná opatření umožňující neprodleně jednat se musí vztahovat také na ochranu citlivých 

druhů a stanovišť, pokud je prokázáno, že jejich zachování je závažným způsobem ohroženo. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Pozměňovací návrh  274 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha V – část D – podnadpis 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Opatření ke snížení náhodných úlovků 

kytovců v divizi ICES IIIa a podoblasti IV 

Opatření ke snížení náhodných úlovků 

mořských savců v divizi ICES IIIa 

a podoblasti IV 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba termín rozšířit na „mořské savce“, což zahrnuje tuleně i delfíny, sviňuchy a velryby. 

Vedlejší úlovky jsou důležitou otázkou v případě tuleňů, kteří jsou chráněni v souladu se 

směrnicí o přírodních stanovištích, a opatření by se na ně měla vztahovat.  
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10.1.2018 A8-0381/275 

Pozměňovací návrh  275 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha V – část D – bod 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Opatření k omezení náhodných 

odchytů mořských ptáků  

 1. V Severním moři se zavedou 

programy vědeckého výzkumu, jejichž 

cílem bude identifikovat překrývání 

citlivých druhů s lovnými zařízeními 

a intenzitou rybolovu a stanovit technická 

řešení pro lovná zařízení.  

 2. V Severním moři se uplatní 

prostorová opatření, pokud vědecký 

výzkum identifikuje oblasti, kde se 

vyskytly případy náhodných odchytů 

citlivých druhů mořských ptáků, a to do 

doby, než budou nahrazena jinými 

technickými opatřeními.  

 3. Plavidla lovící dlouhými lovnými 

šnůrami v Severním moři použijí 

kombinaci vědecky testovaných řešení, 

jako jsou šňůry tori, změny zatížení šňůry, 

krytí háčků a kladení lovných šňůr za tmy 

s minimálním osvětlením paluby, které je 

nezbytné z hlediska bezpečnosti. 

Kombinace musí být stanoveny na základě 

konfigurace lovných zařízení a druhů, 

které by pravděpodobně loďstvo odchytilo. 

Specifikace musí odpovídat normám 

stanoveným v mezinárodně schválených 

pokynech.  
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 4. Členské státy monitorují 

a posuzují účinnost zmírňujících opatření, 

která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu 

k odlovu nebo intenzitě rybolovu.  

Or. en 

Odůvodnění 

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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10.1.2018 A8-0381/276 

Pozměňovací návrh  276 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VI – část D – bod 1 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Opatření ke snížení náhodných 

úlovků kytovců v divizích ICES VIa 

a VIId, e, f, g, h a j 

1. Opatření ke snížení náhodných 

úlovků mořských savců v divizi ICES VI 

a VII 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba termín rozšířit na „mořské savce“, což zahrnuje tuleně i delfíny, sviňuchy a velryby. 

Vedlejší úlovky jsou důležitou otázkou v případě tuleňů, kteří jsou chráněni v souladu se 

směrnicí o přírodních stanovištích, a opatření by se na ně měla vztahovat. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Pozměňovací návrh  277 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VI – část D – bod 2 – bod 2.1. (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.1. V severozápadních vodách se 

zavedou programy vědeckého výzkumu, 

jejichž cílem bude identifikovat 

překrývání citlivých druhů s lovnými 

zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit 

technická řešení pro lovná zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

 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 

Pozměňovací návrh  278 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VI – část D – bod 2 – bod 2.2. (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.2. V severozápadních vodách se 

uplatní prostorová opatření, pokud 

vědecký výzkum identifikuje oblasti, kde 

se vyskytly případy náhodných odchytů 

citlivých druhů mořských ptáků, a to do 

doby, než budou nahrazena jinými 

technickými opatřeními. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Pozměňovací návrh  279 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VI – část D – bod 2 – bod 2.3. (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.3. Členské státy monitorují 

a posuzují účinnost zmírňujících opatření, 

která byla zavedena, mimo jiné i ve vztahu 

k odlovu nebo intenzitě rybolovu. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Pozměňovací návrh  280 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VII – část D – bod 1 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Opatření ke snížení náhodných 

úlovků kytovců v podoblastech ICES VIII 

a IXa 

1. Opatření ke snížení náhodných 

úlovků mořských savců v podoblastech 

ICES VIII a IX 

Or. en 

Odůvodnění 

 Je třeba termín rozšířit na „mořské savce“, což zahrnuje tuleně i delfíny, sviňuchy a velryby. 

Vedlejší úlovky jsou důležitou otázkou v případě tuleňů, kteří jsou chráněni v souladu se 

směrnicí o přírodních stanovištích, a opatření by se na ně měla vztahovat. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Pozměňovací návrh  281 

Ricardo Serrão Santos 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

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

Návrh nařízení 

Příloha VII – část D – bod 2 – bod 2.1. (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.1. V jihozápadních vodách se 

zavedou programy vědeckého výzkumu, 

jejichž cílem bude identifikovat 

překrývání citlivých druhů s lovnými 

zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit 

technická řešení pro lovná zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

 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%. 

 

 


