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10.1.2018 A8-0381/282 

Pozměňovací návrh  282 

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 – odst. 2 – bod 2.2 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.2 Prostorová opatření se 

v jihozápadních vodách uplatní, pokud 

vědecký výzkum označí oblasti, kde je 

známo, že došlo k náhodným odchytům 

citlivých druhů mořských ptáků, do doby, 

než budou nahrazena jinými technickými 

opatřeními. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Pozměňovací návrh  283 

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 – odst. 2 – bod 2.3 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.3 Členské státy sledují 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 A8-0381/284 

Pozměňovací návrh  284 

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 VIII – část D – odst. 1 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Opatření k omezení náhodných 

odchytů kytovců 

1. Opatření k omezení náhodných 

odchytů mořských savců 

Or. en 

Odůvodnění 

Je zapotřebí rozšířit pojem „mořští savci“, který zahrnuje tuleně a také delfíny, sviňuchy 

a velryby. Vedlejší úlovky představují závažný problém pro tuleně, kteří jsou chráněni na 

základě směrnice o přírodních stanovištích, a opatření by se na ně měla vztahovat. 
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10.1.2018 A8-0381/285 

Pozměňovací návrh  285 

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 VIII – část D – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a Opatření k minimalizaci 

náhodných odchytů mořských ptáků 

 1.1 Zřídí se programy vědeckého 

výzkumu v Baltském moři, jejichž cílem 

bude identifikovat překrývání citlivých 

druhů s lovnými zařízeními a intenzitou 

rybolovu a stanovit technická řešení pro 

lovná zařízení. 

 1.2 Prostorová opatření se v Baltském 

moři uplatní, pokud vědecký výzkum 

označí oblasti, kde je známo, že došlo 

k náhodným odchytům citlivých druhů 

mořských ptáků, do doby, než budou 

nahrazena jinými technickými 

opatřeními. 

 

 1.3 Členské státy sledují 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 Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 
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particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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 A8-0381/286 

Pozměňovací návrh  286 

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 IX – část D – odst. 1 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Opatření k omezení náhodných 

odchytů kytovců 

1. Opatření k omezení náhodných 

odchytů mořských savců 

Or. en 

Odůvodnění 

Je zapotřebí rozšířit pojem „mořští savci“, který zahrnuje tuleně a také delfíny, sviňuchy 

a velryby. Vedlejší úlovky představují závažný problém pro tuleně, kteří jsou chráněni na 

základě směrnice o přírodních stanovištích, a opatření by se na ně měla vztahovat. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Pozměňovací návrh  287 

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 IX – část D – odst. 2 – bod 2.1 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.1 Zřídí se programy vědeckého 

výzkumu ve Středozemním moři, jejichž 

cílem bude identifikovat překrývání 

citlivých druhů s lovnými zařízeními 

a intenzitou rybolovu a stanovit technická 

řešení pro lovná zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Pozměňovací návrh  288 

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 IX – část D – odst. 2 – bod 2.2 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.2 Prostorová opatření se ve 

Středozemním moři uplatní, pokud 

vědecký výzkum označí oblasti, kde je 

známo, že došlo k náhodným odchytům 

citlivých druhů mořských ptáků, do doby, 

než budou nahrazena jinými technickými 

opatřeními. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Pozměňovací návrh  289 

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 IX – část D – odst. 2 – bod 2.3 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.3 Členské státy sledují 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 A8-0381/290 

Pozměňovací návrh  290 

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 IX – část D – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a Opatření k minimalizaci 

náhodných odchytů mořských ptáků 

 1a.1 V Černém moři se zřídí programy 

vědeckého výzkumu, jejichž cílem bude 

identifikovat překrývání citlivých druhů 

s lovnými zařízeními a intenzitou rybolovu 

a stanovit technická řešení pro lovná 

zařízení. 

 1a.2 Prostorová opatření se v Černém 

moři uplatní, pokud vědecký výzkum 

označí oblasti, kde je známo, že došlo 

k náhodným odchytům citlivých druhů 

mořských ptáků, do doby, než budou 

nahrazena jinými technickými 

opatřeními. 

 1a.3 Členské státy sledují a posuzují 

účinnost zmírňujících opatření, která byla 

zavedena, mimo jiné i ve vztahu k odlovu 

nebo intenzitě rybolovu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zmírňující opatření pro mořské ptáky byla opomenuta. Pro Černé moře by se měla uplatnit 

zásada předběžné opatrnosti. O vedlejších úlovcích mořských ptáků a dopadu rybolovu je 

známo jen velmi málo. Členské státy by měly zřídit programy vědeckého výzkumu s cílem určit 

šíři dopadu rybolovu a nutná technická opatření, jež lze uplatnit. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Pozměňovací návrh  291 

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 IX – část B a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Část Ba 

 Zmírňující opatření pro citlivé druhy 

 1. Opatření k omezení náhodných 

odchytů mořských savců 

 1.1 Pro lodě je zakázáno používání 

pevných sítí, unášených sítí, pelagických 

vlečných sítí, vysokých vlečných sítí se 

svislým otevíráním nebo jiných nástrojů 

rybolovu, pokud se prokáže, že 

v nejvzdálenějších regionech došlo 

k vedlejším úlovkům, aniž by byla zároveň 

prokazatelně použita zmírňující 

technologie. Výjimky by měly být 

stanoveny pouze pro druhy rybolovu 

s prokazatelně nepatrnými kumulativními 

vedlejšími úlovky.  

 1.2 Bod 1 se nevztahuje na rybářské 

úkony vykonávané za výlučně vědeckým 

účelem a prováděné s pověřením a pod 

dohledem dotyčných členských států nebo 

členských států, které se zaměřují na vývoj 

nových technických opatření ke snížení 

náhodného odchytu nebo usmrcování 

kytovců. 

 1.3 Členské státy prostřednictvím 

specializovaných ročních monitorovacích 

systémů sledují a hodnotí pomocí 

vědeckých studií nebo pilotních projektů 
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účinnost zmírňujících zařízení popsaných 

v bodě 1.1 v dotčených rybolovech 

a oblastech. 

 2. Opatření k minimalizaci 

náhodných odchytů mořských ptáků 

 2.1 Zřídí se programy vědeckého 

výzkumu v nejvzdálenějších regionech, 

jejichž cílem bude identifikovat 

překrývání citlivých druhů s lovnými 

zařízeními a intenzitou rybolovu a stanovit 

technická řešení pro lovná zařízení. 

 2.2 Prostorová opatření se 

v nejvzdálenějších regionech uplatní, 

pokud vědecký výzkum označí oblasti, kde 

je známo, že došlo k náhodným odchytům 

citlivých druhů mořských ptáků, do doby, 

než budou nahrazena jinými technickými 

opatřeními. 

Or. en 

Odůvodnění 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


