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10.1.2018 A8-0381/336 

Poprawka  336 

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 2 – tabela – wiersz 3 

 

 

Tekst proponowany przez 

Komisję 

 

Co najmniej 80 mm Cały obszar Ukierunkowany połów gatunków 

nieobjętych limitami połowowymi 

Poprawka  

Co najmniej 60 mm Cały obszar Ukierunkowany połów gatunków 

nieobjętych limitami połowowymi (30 

% połowu) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy określić oddzielnie rozmiary oczek dla tych połowów w zależności od ich składu. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Poprawka  337 

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 – tabela – wiersz 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany 

przez Komisję 

 

   

Poprawka  

Co najmniej 40 mm Cały obszar Ukierunkowane połowy barweny, 

krewetek (Penaeus spp), rawki 

wieszczki, kunatki i wargacza (40% 

połowu) 

  

Or. en 

Uzasadnienie 

W poprawce przywołuje się obowiązujące obecnie przepisy. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Poprawka  338 

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 C – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) od dnia 1 października do 31 

stycznia następnego roku w obrębie 

obszaru geograficznego ograniczonego 

odcinkami linii prostej łączącymi kolejno 

punkty o następujących współrzędnych: 

a) na ustanowionym obszarze 

zamkniętym mogą prowadzić połowy 

statki stosujące włoki denne spełniające 

łącznie następujące warunki: 

- 43°46,5’N, 07°54,4’W - stosują oczka o wymiarze co 

najmniej 70 mm oraz 

- 44°01,5’N, 07°54,4’W - ich średnie połowy morszczuka 

europejskiego w roku poprzednim nie 

przekroczyły 8% całkowitego połowu. 

-  43°25,0’N, 09°12,0’W  

-  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest przystosowanie rybołówstwa do rzeczywistości. Większość statków 

wykorzystujących włoki denne w Zatoce Biskajskiej stosuje obecnie oczka o rozmiarach 70 

mm, w wyniku czego morszczuk europejski stanowi zaledwie 7 % połowów. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Poprawka  339 

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 C – ustęp 4 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wykorzystanie sieci stawnych w 

podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII 

na wschód od 27° W 

4. Wykorzystanie sieci stawnych w 

podobszarach ICES IX, X oraz XII na 

wschód od 27°W 

Or. en 

Uzasadnienie 

W podobszarze VIII tradycyjnie stosuje się sieci stawne na głębokości mniejszej niż 800 m. 

Lepiej utrzymać dotychczasową sytuację, by uniknąć trudności operacyjnych po wejściu w 

życie rozporządzenia. W razie potrzeby niezbędne korekty można wprowadzić przy pomocy 

środków zregionalizowanych. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Poprawka  340 

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 D 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Na tym obszarze walenie występują bardzo rzadko, a ich przypadkowe odłowy są praktycznie 

równe zeru. Na tym obszarze nie występują wrażliwe gatunki ptaków morskich. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Poprawka  341 

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 IX – część C – ustęp 6 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zabrania się ukierunkowanych połowów 

morlesza krwistego (Pagellus bogaraveo) 

przy użyciu następujących narzędzi 

połowowych: 

Zabrania się ukierunkowanych połowów 

morlesza bogara (Pagellus bogaraveo) 

(20% połowu) przy użyciu następujących 

narzędzi połowowych: 

Or. en 

 

 


