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10.1.2018 A8-0381/282 

Pozmeňujúci návrh  282 

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 2.2 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.2. V juhozápadných vodách, kde 

vedecký výskum identifikoval oblasti, kde 

sú známe prípady, kedy sa citlivé morské 

vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

kým ich bude možno nahradiť inými 

technickými opatreniami. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Pozmeňujúci návrh  283 

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 2.3 (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 A8-0381/284 

Pozmeňujúci návrh  284 

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 VIII – časť D – odsek 1 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov veľrybotvarých cicavcov 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov morských cicavcov 

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 A8-0381/285 

Pozmeňujúci návrh  285 

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 VIII – časť D – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Opatrenia na minimalizáciu 

náhodných úlovkov morských vtákov 

 1.1. V Baltskom 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. 

 1.2. V Baltskom mori, kde vedecký 

výskum identifikoval oblasti, kde sú 

známe prípady, kedy sa citlivé morské 

vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

kým ich bude možno nahradiť inými 

technickými opatreniami. 

 1.3 Členské štáty musia monitorovať a 

posudzovať účinnosť zmierňujúcich 

opatrení, ktoré boli zavedené, a to aj 

pokiaľ ide o úlovky a rybolovné úsilie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  286 

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 IX – časť D – odsek 1 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov veľrybotvarých cicavcov 

1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov morských cicavcov 

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 A8-0381/287 

Pozmeňujúci návrh  287 

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 IX – časť D – odsek 2 – bod 2.1 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.1. V Stredozemnom 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. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  288 

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 IX – časť D – odsek 2 – bod 2.2 (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.2. V Stredozemnom mori, kde 

vedecký výskum identifikoval oblasti, kde 

sú známe prípady, kedy sa citlivé morské 

vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

kým ich bude možno nahradiť inými 

technickými opatreniami. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Pozmeňujúci návrh  289 

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 IX – 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 A8-0381/290 

Pozmeňujúci návrh  290 

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 X – časť D – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Opatrenia na minimalizáciu 

náhodných úlovkov morských vtákov 

 1a.1. V Čiernom 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. 

 1a.2. V Čiernom mori, kde vedecký 

výskum identifikoval oblasti, kde sú 

známe prípady, kedy sa citlivé morské 

vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

kým ich bude možno nahradiť inými 

technickými opatreniami. 

 1a.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 

Odôvodnenie 

Chýbali zmierňujúce opatrenia v súvislosti s morskými vtákmi. V Čiernom mori by sa mal 

uplatniť prístup predbežnej opatrnosti. Vie sa veľmi málo o vedľajších úlovkoch morských 

vtákov a vplyve rybolovu. Členské štáty by mali zaviesť výskumné programy s cieľom stanoviť 
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rozsah vplyvu a potrebné technické opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Pozmeňujúci návrh  291 

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 XI – časť B a (nová) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Časť Ba 

 Opatrenia na zmiernenie vplyvu na citlivé 

druhy 

 1. Opatrenia na zníženie náhodných 

úlovkov morských cicavcov 

 1.1. Lodiam sa zakáže používať 

statické siete, unášané siete, pelagické 

vlečné siete alebo vlečné siete s vysokým 

zvislým otvorom alebo iné rybolovné 

nástroje, pri ktorých sú zaznamenané 

vedľajšie úlovky v najvzdialenejších 

regiónoch bez toho, aby boli súčasne 

použité osvedčené zmierňujúce techniky. 

Výnimky by sa mali povoliť iba v prípade 

rybolovu s preukázanou zanedbateľnou 

kumulatívnou hodnotou vedľajších 

úlovkov. 

 1.2. Bod 1 neplatí pre rybolovné 

operácie, ktoré slúžia výlučne na účely 

vedeckého výskumu, vykonávajú sa s 

povolením a pod dohľadom príslušného 

členského štátu alebo príslušných 

členských štátov a majú za cieľ rozvoj 

nových technických opatrení na zníženie 

náhodných úlovkov veľrybotvarých 

cicavcov alebo ich usmrcovania. 

 1.3. Členské štáty prostredníctvom 
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špecializovaných ročných systémov 

monitorovania budú za pomoci vedeckých 

štúdií alebo pilotných projektov 

monitorovať a hodnotiť, nakoľko sú 

zariadenia v rámci opatrení na zmiernenie 

opísaných v bode 1.1. účinné v rámci 

rybolovu a v príslušných oblastiach. 

 2. Opatrenia na minimalizáciu 

náhodných úlovkov morských vtákov 

 2.1. V najvzdialenejších regiónoch sa 

zavedú vedecké výskumné programy s 

cieľom identifikovať prekrývanie citlivých 

druhov s rybárskym výstrojom a 

rybolovným úsilím a stanoviť technické 

riešenia pre rybársky výstroj. 

 2.2. V najvzdialenejších regiónoch, kde 

vedecký výskum identifikoval oblasti, kde 

sú známe prípady, kedy sa citlivé morské 

vtáky náhodne zachytili do týchto šnúr, sa 

musia uplatňovať priestorové opatrenia, 

kým ich bude možno nahradiť inými 

technickými opatreniami. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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. 

 

 


