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10.1.2018 A8-0381/330 

Poprawka  330 

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 C – punkt 7.1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7.1 Ukierunkowane połowy makreli 

przy użyciu narzędzi ciągnionych o 

rozmiarze oczek worka włoka mniejszym 

niż 80 mm lub z wykorzystaniem okrężnic, 

w których ponad 50 ton zatrzymanego na 

statku połowu stanowi makrela, są 

zakazane w granicach obszaru 

zamkniętego odcinkami loksodromy 

łączącymi kolejno punkty o następujących 

współrzędnych geograficznych, 

mierzonych zgodnie z układem 

współrzędnych WGS 84: 

7.1 Ukierunkowane połowy makreli 

przy użyciu narzędzi ciągnionych o 

rozmiarze oczek worka włoka mniejszym 

niż 80 mm lub z wykorzystaniem okrężnic 

są zakazane, chyba że waga makreli nie 

przekracza 15% wagi w relacji pełnej 

łącznych ilości makreli i innych 

organizmów morskich na statku, które 

zostały złowione, w granicach obszaru 

zamkniętego odcinkami loksodromy 

łączącymi kolejno punkty o następujących 

współrzędnych geograficznych, 

mierzonych zgodnie z układem 

współrzędnych WGS 84: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest przystosowanie rybołówstwa do rzeczywistości. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Poprawka  331 

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 C – punkt 9.1 – tiret 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- sieci skrzelowe denne 

wykorzystywane przy ukierunkowanych 

połowach morszczuka, o rozmiarze oczek 

co najmniej 120 mm i maksymalnej 

głębokości 100 oczek, jeżeli łączna 

długość wszystkich zastawionych sieci nie 

przekracza 25 km na statek, a maksymalny 

czas zanurzenia wynosi 24 godziny; 

- sieci skrzelowe denne 

wykorzystywane przy ukierunkowanych 

połowach morszczuka (85% połowu) o 

rozmiarze oczek co najmniej 100 mm i 

maksymalnej głębokości 100 oczek, jeżeli 

łączna długość wszystkich zastawionych 

sieci nie przekracza 25 km na statek, a 

maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 

godziny; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Poprawka  332 

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 VII – Część A – tabela – rząd 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Poprawka  333 

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 VII – Część A – tabela – rząd 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ostrobok (Trachurus spp.) 15 cm1) 

 __________________ 

 1) Żaden minimalny rozmiar odniesienia do 

celów ochrony nie ma zastosowania do 

ostroboka (Trachurus picturatus) 

poławianego na wodach sąsiadujących z 

Azorami i podlegających zwierzchnictwu 

lub jurysdykcji Portugalii. 

Poprawka  

Ostrobok (Trachurus spp.) 15 cm1),1a), 1b) 

 __________________ 

 1) Żaden minimalny rozmiar odniesienia do 

celów ochrony nie ma zastosowania do 

ostroboka (Trachurus picturatus) 

poławianego na wodach sąsiadujących z 

Azorami i podlegających zwierzchnictwu 

lub jurysdykcji Portugalii. 

 1a) Nie więcej niż 5% może składać się z 

ostroboka o wielkości między 12 a 15 cm. 

W celu kontroli takiej ilości w odniesieniu 

do masy połowu stosowany będzie 

współczynnik konwersji wynoszący 1,20. 

Przepisy te nie mają zastosowania do 

połowów podlegających obowiązkowi 

wyładunku. 
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 1b) Na zasadzie odstępstwa od art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

minimalne rozmiary odniesienia do celów 

ochrony sardynki europejskiej, sardeli, 

śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli 

nie mają zastosowania w granicach 10% 

masy w relacji pełnej całkowitych 

zatrzymywanych na statku połowów 

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 można obliczyć na 

podstawie co najmniej jednej 

reprezentatywnej próbki. Progu 10% nie 

można przekroczyć podczas przeładunku, 

wyładunku, transportu, przechowywania, 

wystawiania ani sprzedaży. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest utrzymanie obowiązujących przepisów. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Poprawka  334 

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 VII – Część B – ustęp 1 – tabela – rząd 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

  

Poprawka  

Co najmniej 70 mm1a) Cały obszar brak 

_________   

1a) Należy stosować oczka o 

rozmiarach 100 mm w 

ukierunkowanych połowach 

morszczuka europejskiego (40% 

połowu) w rejonach ICES VIII a, b, d 

i e. 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce przywołuje się rozmiar oczka obowiązujący obecnie w tym rejonie. Umożliwia 

ona również utrzymanie obecnego rozmiaru oczka dla morszczuka europejskiego. Obecny 

próg na poziomie 20% wydaje się jednak problematyczny z uwagi na obecną praktykę. 

Proponuje się zatem ustanowienie tego progu na poziomie 40%, co umożliwiłoby stosowanie 

obowiązku wyładunku bez drastycznych konsekwencji dla obecnych praktyk połowowych. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Poprawka  335 

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 VII – Część B – ustęp 1 – tabela – rząd 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję  

Co najmniej 55mm Cały obszar Zabrania się 

ukierunkowanych 

połowów gatunków 

nie objętych 

limitami 

połowowymi lub 

morlesza bogara 

Poprawka   

Co najmniej 55mm Cały obszar Ukierunkowany 

połów gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi (30% 

połowu) 

  Ukierunkowane 

połowy morlesza 

bogara (30% 

połowu) 

  Ukierunkowane 

połowy makreli, 

ostroboka i 

błękitka (60% 

połowu) 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W poprawce przywołuje się obowiązujące obecnie przepisy. 

 


