
 

AM\1143171PL.docx  PE614.331v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

10.1.2018 A8-0381/272 

Poprawka  272 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Zabrania się rozmieszczania sieci 

skrzelowych dennych, sieci oplątujących 

lub drygawic na obszarach wyznaczonych 

zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG, 

2009/147/WE i 2008/56/WE, jeśli 

wywierałyby one niekorzystny wpływ na 

status ochrony wrażliwych gatunków i 

łowisk. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sieci stawne uznaje się za szczególne zagrożenie dla wielu gatunków ssaków i ptaków 

morskich. Zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie celów ochrony wyznaczonych obszarów. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Poprawka  273 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 31 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zapewnienie ochrony wrażliwych 

gatunków i siedlisk, jeśli istnieją dowody 

na poważne zagrożenia dla ich 

zachowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Środki ochronne polegające na natychmiastowych działaniach powinny też dotyczyć ochrony 

wrażliwych gatunków i siedlisk, jeśli istnieją dowody na poważne zagrożenia dla ich 

zachowania. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Poprawka  274 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 D – podtytuł 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów waleni w rejonie 

ICES IIIa i w podobszarze ICES IV 

Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów ssaków 

morskich w rejonie ICES IIIa i w 

podobszarze ICES IV 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczność rozszerzenia pojęcia na „ssaki morskie”, które obejmuje foki, a także delfiny, 

morświny i wieloryby. Przyłów to istotny problem obejmujący foki chronione na mocy 

dyrektywy siedliskowej, dlatego należy je uwzględnić w przypadku określania środków. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Poprawka  275 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 D – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Środki mające na celu 

zminimalizowanie przypadkowych 

odłowów ptaków morskich  

 1. Ustanawia się programy naukowe 

dla Morza Północnego, mające na celu 

zidentyfikowanie sytuacji kolizyjnych 

między wrażliwymi gatunkami a 

narzędziami i nakładami połowowymi 

oraz znalezienie rozwiązań technicznych 

w celu dostosowania narzędzi 

połowowych.  

 2. Na Morzu Północnym stosuje się 

obszarowe środki ochrony na obszarach, 

na których w wyniku badań naukowych 

stwierdzone zostaną przypadkowe odłowy 

wrażliwych gatunków ptaków morskich, 

do czasu aż zostaną one zastąpione 

innymi środkami technicznymi.  

 3. Na statkach poławiających taklami 

w Morzu Północnym stosuje się łącznie 

zbadane naukowo rozwiązania 

techniczne, takie jak podbory straszące, 

zmiany w dociążeniach lin, osłony haków 

i zakładanie takli w porach ciemności przy 

minimalnym oświetleniu pokładu, 

niezbędnym do zapewnienia 

bezpieczeństwa. Łączliwość rozwiązań 

ustala się na podstawie konfiguracji 
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narzędzi połowowych oraz wrażliwych 

gatunków, jakie mogą zostać złowione 

przez flotę rybacką. Specyfikacje powinny 

być zgodne z normami określonymi w 

uzgodnionych międzynarodowych 

wytycznych.  

 4. Państwa członkowskie monitorują 

i oceniają skuteczność ustalonych 

środków łagodzących, w tym w 

odniesieniu do połowu oraz nakładów 

połowowych.  

Or. en 

Uzasadnienie 

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 

Poprawka  276 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 – ustęp 1 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów waleni w 

rejonach ICES VIa i VII d, e, f, g, h oraz j 

1. Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów ssaków 

morskich w rejonie ICES VI i VII 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczność rozszerzenia pojęcia na „ssaki morskie”, które obejmuje foki, a także delfiny, 

morświny i wieloryby. Przyłów to istotny problem obejmujący foki chronione na mocy 

dyrektywy siedliskowej, dlatego należy je uwzględnić w przypadku określania środków. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Poprawka  277 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 II – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2.1. Dla wód północno-zachodnich 

opracowane zostaną programy badań 

naukowych w celu określenia, w jakim 

zakresie wrażliwe gatunki trafiają do 

narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ 

na nakłady połowowe, a także w celu 

znalezienia rozwiązań technicznych w 

zakresie narzędzi połowowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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%. 



 

AM\1143171PL.docx  PE614.331v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.1.2018 A8-0381/278 

Poprawka  278 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 D – ustęp 2 – punkt 2.2 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2.2. Na wodach południowo-

zachodnich stosuje się obszarowe środki 

ochrony na obszarach, na których w 

wyniku badań naukowych stwierdzone 

zostaną przypadkowe odłowy wrażliwych 

gatunków ptaków morskich, do czasu aż 

zostaną one zastąpione innymi środkami 

technicznymi. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Poprawka  279 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 II – część D – ustęp 2 – punkt 2.3 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2.3. Państwa członkowskie monitorują 

i oceniają skuteczność ustalonych 

środków łagodzących, w tym w 

odniesieniu do połowu oraz nakładów 

połowowych. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Poprawka  280 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 – ustęp 1 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów waleni w 

podobszarach ICES VIII i IXa 

1. Środki mające na celu ograniczenie 

przypadkowych odłowów ssaków 

morskich w podobszarach ICES VIII i IX 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczność rozszerzenia pojęcia na „ssaki morskie”, które obejmuje foki, a także delfiny, 

morświny i wieloryby. Przyłów to istotny problem obejmujący foki chronione na mocy 

dyrektywy siedliskowej, dlatego należy je uwzględnić w przypadku określania środków. 



 

AM\1143171PL.docx  PE614.331v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

10.1.2018 A8-0381/281 

Poprawka  281 

Ricardo Serrão Santos 

w imieniu grupy S&D 

 

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 – ustęp 2 – punkt 2.1 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2.1. Dla wód południowo-zachodnich 

opracowane zostaną programy badań 

naukowych w celu określenia, w jakim 

zakresie wrażliwe gatunki trafiają do 

narzędzi połowowych i jaki ma to wpływ 

na nakłady połowowe, a także w celu 

znalezienia rozwiązań technicznych w 

zakresie narzędzi połowowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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%. 
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