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10.1.2018 A8-0381/272 

Pozmeňujúci návrh  272 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Zakazuje sa používať akékoľvek 

nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, 

zakliesňovacie siete alebo viacstenné 

žiabrovky v miestach určených v súlade so 

smernicami 92/43/EHS, 2009/147/ES a 

2008/56/ES, keď to má negatívny účinok 

na stav ochrany citlivých druhov a 

biotopov.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Statické siete sú známe ako osobitná hrozba pre mnohé druhy morských cicavcov a morských 

vtákov. Podstatné je, aby sa dosiahli ciele ochrany určených lokalít. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Pozmeňujúci návrh  273 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) zabezpečiť ochranu citlivých 

druhov a biotopov, ak existuje dôkaz, že 

ich ochrana je vážne ohrozená. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ochranné opatrenia prostredníctvom okamžitých opatrení by sa mali vzťahovať aj na 

ochranu citlivých druhov a biotopov, ak existuje dôkaz, že ich ochrana je vážne ohrozená. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Pozmeňujúci návrh  274 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha V – časť D – podnadpis 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov 

veľrybotvarých cicavcov v podoblastiach 

ICES IIIa a podoblasti ICES IV 

Opatrenia na zníženie náhodných úlovkov 

morských cicavcov v podoblastiach ICES 

IIIa a podoblasti ICES IV 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné rozšíriť pojem „morské cicavce“, ktorý zahŕňa tulene, ako aj delfíny, sviňuchy a 

veľryby. Vedľajší úlovok je závažným problémom vzhľadom na tulene, ktoré sú chránené 

podľa smernice o biotopoch a mali by sa na nich vzťahovať tieto opatrenia. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Pozmeňujúci návrh  275 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha V – časť D – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Opatrenia na minimalizáciu 

náhodných úlovkov morských vtákov  

 1. V Severnom mori sa zavedú 

vedecké výskumné programy s cieľom 

identifikovať prekrývanie citlivých druhov 

s rybárskym výstrojom a rybolovným 

úsilím a stanoviť technické riešenia pre 

rybársky výstroj.  

 2. V Severnom mori, kde vedecký 

výskum identifikoval oblasti, kde sú 

známe prípady, že citlivé morské vtáky sa 

náhodne zachytili do týchto výstrojov, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

pokým sa nebudú dať nahradiť inými 

technickými opatreniami.  

 3. Plavidlá, ktoré v Severnom mori 

vykonávajú rybolov lovnými šnúrami, 

používajú kombináciu vedecky 

testovaných technických riešení, ako sú 

šnúry tori, zmeny závaží šnúr, krytie 

háčikov a osadzovanie šnúr za tmy s 

minimálnym osvetlením paluby, ktoré je 

nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti. 

Kombinácie by mali byť stanovené na 

základe konfigurácie výstroja a druhov, 

ktoré by flotily pravdepodobne ulovili. 

Špecifikácie by mali byť v súlade s 

normami stanovenými v medzinárodne 
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dohodnutých usmerneniach.  

 4. Členské štáty musia monitorovať a 

posudzovať účinnosť zmierňujúcich 

opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj 

pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie.  

Or. en 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  276 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VI – časť D – odsek 1 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov veľrybotvarých cicavcov v 

divíziách ICES VIa a VIId, e, f, g, h a j 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov morských cicavcov v divíziách 

ICES VI a VII 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné rozšíriť pojem „morské cicavce“, ktorý zahŕňa tulene, ako aj delfíny, sviňuchy a 

veľryby. Vedľajší úlovok je závažným problémom vzhľadom na tulene, ktoré sú chránené 

podľa smernice o biotopoch a mali by sa na nich vzťahovať tieto opatrenia. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Pozmeňujúci návrh  277 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.1. V severozápadných vodách sa 

zavedú vedecké výskumné programy s 

cieľom identifikovať prekrývanie citlivých 

druhov s rybárskym výstrojom a 

rybolovným úsilím a stanoviť technické 

riešenia pre rybársky výstroj. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  278 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.2 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.2. V severozápadných vodách, kde 

vedecký výskum identifikoval oblasti, v 

ktorých sú známe prípady, že citlivé 

morské vtáky sa náhodne zachytili do 

tohto výstroja, sa musia uplatňovať 

priestorové opatrenia, kým ich bude 

možno nahradiť inými technickými 

opatreniami. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Pozmeňujúci návrh  279 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VI – časť D – odsek 2 – bod 2.3 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.3. Členské štáty musia monitorovať a 

posudzovať účinnosť zmierňujúcich 

opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj 

pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Pozmeňujúci návrh  280 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VII – časť D – odsek 1 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov veľrybotvarých cicavcov v 

podoblastiach ICES VIII a IXa 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov morských cicavcov v 

podoblastiach ICES VIII a IX 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné rozšíriť pojem „morské cicavce“, ktorý zahŕňa tulene, ako aj delfíny, sviňuchy a 

veľryby. Vedľajší úlovok je závažným problémom vzhľadom na tulene, ktoré sú chránené 

podľa smernice o biotopoch a mali by sa na nich vzťahovať tieto opatrenia. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Pozmeňujúci návrh  281 

Ricardo Serrão Santos 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Príloha VII – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.1. V juhozápadných vodách sa 

zavedú vedecké výskumné programy s 

cieľom identifikovať prekrývanie citlivých 

druhov s rybárskym výstrojom a 

rybolovným úsilím a stanoviť technické 

riešenia pre rybársky výstroj. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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%. 

 

 


