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11.1.2018 A8-0381/320 

Poprawka  320 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 zabrania się 

posiadania na statku lub rozmieszczania 

sieci dryfujących na Morzu Bałtyckim. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakaz stosowania sieci dryfujących (pławnic) na Morzu Bałtyckim został wprowadzony w 

celu uniknięcia przypadkowych połowów delfinów. W Polsce sporządzono analizy naukowe, w 

których stwierdzono brak występowania przypadkowych połowów delfinów w sieci dryfujące. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Poprawka  321 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 4 – tiret 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- rekiny należące do następujących 

gatunków lub rodzin Hexanchus griseus; 

długoszpar (Cetorhinus maximus); 

wszystkie gatunki Alopiidae; 

Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten został wprowadzony specjalnie z myślą o Morzu Śródziemnym. Nie należy 

rozszerzać go na inne baseny morskie. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Poprawka  322 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

Co najmniej 80 mm Rejon ICES IVb na 

południe od 54°30′ N 

oraz w rejonie ICES IVc 

Ukierunkowane połowy 

soli za pomocą włoków 

rozprzowych lub [z 

wykorzystaniem włoków 

wytwarzających impulsy 

elektryczne]. W górnej 

połowie poprzedzającej 

części sieci zamontowany 

panel o rozmiarze oczka 

wynoszącym co najmniej 

180 mm 

Poprawka  

Co najmniej 80 mm1a Rejon ICES IVb oraz 

rejon ICES IVc 

Ukierunkowane połowy 

soli (15 % połowu) za 

pomocą włoków 

rozprzowych. W górnej 

połowie przedniej części 

sieci należy zamocować 

panel o rozmiarze oczka 

wynoszącym co najmniej 

180 mm. 

 

 

________  Ukierunkowany połów 

witlinka, makreli i 

gatunków nieobjętych 

limitami połowowymi 
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(łącznie 55 % połowu). 

Zamontowany płat sieci o 

kwadratowych oczkach o 

rozmiarze co najmniej 

100mm. 
1a Zabrania się statkom 

używania włoka 

rozprzowego o rozmiarze 

oczka od 32 do 99 mm na 

północ od linii łączącej 

następujące punkty: od 

punktu na wschodnim 

wybrzeżu Zjednoczonego 

Królestwa na szerokości 

55° N, na wschód do 

szerokości 55° N długości 

5° E, następnie na północ 

do szerokości 56° N i na 

wschód do punktu na 

zachodnim wybrzeżu 

Danii na szerokości 56° 

N. Zakazuje się używania 

włoka rozprzowego o 

rozmiarze oczka od 32 do 

119mm w rejonie ICES 

IIa i części podobszaru 

ICES IV na północ od 

56°00′ N. 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce przywołuje się obowiązujące obecnie przepisy. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Poprawka  323 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – część B – ustęp 2 – tabela –wiersz 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

Co najmniej 100 mm Cały obszar Ukierunkowany 

połów soli lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

Poprawka  

Co najmniej 90 mm Cały obszar Ukierunkowane 

połowy ryb 

płastugokształtny

ch (50% połowu) 
lub gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

(50% połowu) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rozmiar oczek wynoszący 90 mm obowiązuje obecnie w strefach VIId, IIa i w rejonie Morza 

Północnego (załącznik VI do rozporządzenia 850/98). Stosowanie tego rozmiaru oczek przy 

konkretnych połowach powinno być uzależnione od pewnego odsetka połowów. Ta wartość 

procentowa jest dostosowana do realiów każdego połowu. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Poprawka  324 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik XI – część A – tabela – wiersz 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

Makrela (Scomber spp.) 20 cm 

Poprawka  

Makrela (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Minimalne rozmiary odniesienia do 

celów ochrony sardynek, sardeli 

europejskich, śledzia atlantyckiego, 

ostroboka i makreli nie mają 

zastosowania w granicach 10 % masy w 

relacji pełnej zatrzymanego na statku 

całkowitego połowu każdego z tych 

gatunków. 
 Udział procentowy niewymiarowych 

sardynek, sardeli europejskich, śledzia 

atlantyckiego, ostroboka lub makreli 

oblicza się jako stosunek masy w relacji 

pełnej do masy wszystkich organizmów 

morskich na pokładzie po posortowaniu 

lub przy wyładunku. 
 Udział procentowy oblicza się na 

podstawie co najmniej jednej 

reprezentatywnej próbki. Nie można 

przekroczyć limitu 10 % podczas 

przeładunku, wyładunku, transportu, 

składowania, wystawiania i sprzedaży. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest utrzymanie obowiązujących przepisów. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Poprawka  325 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 3 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

Co najmniej 100 mm Cały obszar Ukierunkowane połowy 

morszczuka lub witlinka. 

Należy zamocować panel 

sieci o kwadratowych 

oczkach o wymiarach 100 

mm. 

Poprawka  

Co najmniej 80 mm Rejon ICES VII Ukierunkowane połowy 

morszczuka, smuklicy 

czteroplamej i żabnicy 

(razem 50 % połowu) lub 

witlinka (50 % połowu). 

Należy zamocować panel 

sieci o kwadratowych 

oczkach o wymiarach 80 

mm. 

  Ukierunkowane połowy ryb 

płastugokształtnych (30% 

połowu) z zastosowaniem 

włoków rozpornicowych1a 

lub gatunków nieobjętych 

limitami połowowymi (50% 

połowu). Należy 

zamocować panel sieci o 

kwadratowych oczkach o 

rozmiarze co najmniej 80 
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mm. 

  __________________ 

  1a Całkowity połów może 

zawierać do 10 % dorsza i 

plamiaka. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy określić oddzielnie rozmiary oczek dla tych połowów w zależności od ich składu. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Poprawka  326 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 4 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

Co najmniej 80 mm Cały obszar Ukierunkowany połów homarca 

(Nephrops norvegicus) lub 

gatunków nieobjętych limitami 

połowowymi. Należy zamontować 

panel sieci o kwadratowych 

oczkach o wymiarach co najmniej 

120 mm lub kratownicę sortującą o 

maksymalnym rozstawie prętów 

wynoszącym 35 mm bądź 

równoważne urządzenie 

zapewniające selektywność. 

Poprawka  

Co najmniej 80 mm Cały obszar Ukierunkowany połów homarca 

(Nephrops norvegicus) (30 % 

połowu). Należy zamontować panel 

sieci o kwadratowych oczkach o 

wymiarach co najmniej 120 mm lub 

kratownicę sortującą o 

maksymalnym rozstawie prętów 

wynoszącym 35 mm bądź 

równoważne urządzenie 

zapewniające selektywność. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Należy określić oddzielnie rozmiary oczek dla tych połowów w zależności od ich składu. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Poprawka  327 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 5 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

Co najmniej 80 mm Rejony ICES 

VIIa, b, d, e, h 

oraz j 

Ukierunkowane połowy soli za 

pomocą włoków rozprzowych. W 

górnej połowie przedniej części 

sieci okno sieci o rozmiarze oczek 

wynoszącym co najmniej 180 mm. 

Poprawka  

Co najmniej 80 mm Rejony ICES 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h oraz j 

Ukierunkowane połowy soli (15 % 

połowu) za pomocą włoków 

rozprzowych. W górnej połowie 

przedniej części sieci okno sieci o 

rozmiarze oczek wynoszącym co 

najmniej 180 mm. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy określić oddzielnie rozmiary oczek dla tych połowów w zależności od ich składu. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Poprawka  328 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

   

Poprawka  

Co najmniej 80 mm Podrejony 

ICES VIId oraz 

VIIe 

Ukierunkowane połowy witlinka, 

makreli lub gatunków nieobjętych 

limitami połowowymi (łącznie 50 

%) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy określić oddzielnie rozmiary oczek dla tych połowów w zależności od ich składu. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Poprawka  329 

Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VI – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 3 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

Co najmniej 100 mm Cały obszar Ukierunkowany połów soli lub 

gatunków nieobjętych limitami 

połowowymi 

Poprawka  

Co najmniej 100 mm1a Cały obszar Ukierunkowane połowy ryb 

płastugokształtnych (50% połowu) 
lub gatunków nieobjętych limitami 

połowowymi (50% połowu) 

_______  Ukierunkowane połowy plamiaka, 

witlinka, zimnicy i labraksa (70% 

połowu) 

1a W rejonie ICES VIId 

stosuje się oczka o 

rozmiarach 90 mm. 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce przywołuje się obowiązujące obecnie przepisy. 

 

 


