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10.1.2018 A8-0381/272 

Grozījums Nr.  272 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Aizliegts izmantot grunts žaunu 

tīklus, iepinējtīklus vai rāmjtīklus 

teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar 

Direktīvu 92/43/EEK, Direktīvu 

2009/147/EK un 2008/56/EK, ja tas 

negatīvi ietekmē jutīgu sugu un dzīvotņu 

saglabāšanas stāvokli. 

Or. en 

Pamatojums 

Tiek atzīts, ka stacionārie tīkli rada īpašus draudus daudzām jūras zīdītāju un jūras putnu 

sugām. Ir būtiski sasniegt saglabāšanas mērķus noteiktajās teritorijās. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Grozījums Nr.  273 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) nodrošinātu jutīgu sugu un 

dzīvotņu aizsardzību, ja ir pierādīts, ka to 

saglabāšana ir nopietni apdraudēta. 

Or. en 

Pamatojums 

Nekavējoties jāpiemēro aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu jutīgu sugu un dzīvotņu 

aizsardzību, ja ir pierādīts, ka to saglabāšana ir nopietni apdraudēta. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Grozījums Nr.  274 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

V pielikums – D daļa – 2. apakšvirsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pasākumi ar mērķi samazināt vaļveidīgo 

nejaušu sagūstīšanu ICES IIIa rajonā un IV 

apakšapgabalā 

Pasākumi ar mērķi samazināt jūras zīdītāju 

nejaušu sagūstīšanu ICES IIIa rajonā un IV 

apakšapgabalā 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams paplašināt jēdzienu “jūras zīdītāji”, kas ietver roņus, kā arī delfīnus, 

cūkdelfīnus un vaļus. Piezveja ir nozīmīga problēma saistībā ar roņiem, kuru aizsardzība ir 

paredzēta Dzīvotņu direktīvā, un tie ir jāiekļauj pasākumos. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Grozījums Nr.  275 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

V pielikums – D daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pasākumi ar mērķi samazināt līdz 

minimumam jūras putnu nejaušu 

sagūstīšanu  

 1. Ziemeļjūrā  izveido zinātniskās 

pētniecības programmas, lai apzinātu 

jutīgo sugu pārklāšanos ar zvejas rīkiem 

un zvejas piepūli un noteiktu tehniskus 

risinājumus zvejas rīkiem.  

 2. Ziemeļjūrā piemēro teritoriālus 

pasākumus, ja zinātniskā pētniecība ir 

atklājusi apgabalus, kuros jutīgi jūras 

putni tiek netīši sagūstīti līdz brīdim, kas 

tos var aizstāt ar citiem tehniskiem 

pasākumiem.  

 3. Kuģi, kas zvejo ar āķu jedām 

Ziemeļjūrā izmanto zinātniski 

pārbaudītus tehniskos risinājumus, 

piemēram, putnu atbaidīšanas auklas, 

āķu jedas svara izmaiņas, aizsardzību pret 

āķiem un āķu jedu ievietošanu diennakts 

tumšajā laikā, izmantojot minimālu klāja 

apgaismojumu, kas vajadzīgs drošībai. 

Pasākumu kopumu vajadzētu noteikt, 

pamatojoties uz zvejas rīku konfigurāciju 

un uzņēmīgajām sugām, kuras varētu 

sagūstīt flotes. Specifikācijām vajadzētu 

atbilst standartiem, kuri izklāstīti 

starptautiski pieņemtajās pamatnostādnēs.  
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 4. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

negatīvās ietekmes mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli.  

Or. en 

Pamatojums 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.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 A8-0381/276 

Grozījums Nr.  276 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VI pielikums – D daļa – 1. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt 

vaļveidīgo nejaušu sagūstīšanu ICES VIa, 

VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh un VIIj 

rajonā 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt jūras 

zīdītāju nejaušu sagūstīšanu ICES VI un 

VII rajonā 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams paplašināt jēdzienu “jūras zīdītāji”, kas ietver roņus, kā arī delfīnus, 

cūkdelfīnus un vaļus. Piezveja ir nozīmīga problēma saistībā ar roņiem, kuru aizsardzība ir 

paredzēta Dzīvotņu direktīvā, un tie ir jāiekļauj pasākumos. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Grozījums Nr.  277 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VI pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.1. Ziemeļrietumu ūdeņos  izveido 

zinātniskās pētniecības programmas, lai 

apzinātu jutīgo sugu pārklāšanos ar 

zvejas rīkiem un zvejas piepūli un 

noteiktu tehniskus risinājumus zvejas 

rīkiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

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 A8-0381/278 

Grozījums Nr.  278 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VI pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.2. Ziemeļrietumu ūdeņos piemēro 

teritoriālus pasākumus, ja zinātniskā 

pētniecība ir atklājusi apgabalus, kuros 

jutīgi jūras putni tiek netīši sagūstīti līdz 

brīdim, kas šos pasākumus var aizstāt ar 

citiem tehniskiem pasākumiem. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Grozījums Nr.  279 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VI pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.3. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.3. Dalībvalstis uzrauga un novērtē 

negatīvās ietekmes mazināšanas ieviesto 

pasākumu efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

nozveju un zvejas piepūli. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Grozījums Nr.  280 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VII pielikums – D daļa – 1. punkts – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt 

vaļveidīgo nejaušu sagūstīšanu ICES VIII 

un IXa apakšapgabalā 

1. Pasākumi ar mērķi samazināt jūras 

zīdītāju nejaušu sagūstīšanu ICES VIII un 

IX apakšapgabalā 

Or. en 

Pamatojums 

Nepieciešams paplašināt jēdzienu “jūras zīdītāji”, kas ietver roņus, kā arī delfīnus, 

cūkdelfīnus un vaļus. Piezveja ir nozīmīga problēma saistībā ar roņiem, kuru aizsardzība ir 

paredzēta Dzīvotņu direktīvā, un tie ir jāiekļauj pasākumos. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Grozījums Nr.  281 

Ricardo Serrão Santos 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem 

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

Regulas priekšlikums 

VII pielikums – D daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.1. Dienvidrietumu ūdeņos  izveido 

zinātniskās pētniecības programmas, lai 

apzinātu jutīgo sugu pārklāšanos ar 

zvejas rīkiem un zvejas piepūli un 

noteiktu tehniskus risinājumus zvejas 

rīkiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. 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%. 

 

 


