
 

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

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2018 A8-0381/272 

Amendamentul  272 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Este interzisă utilizarea oricăror 

setci fixe de fund, plase de încurcare și 

setci cu sirec în zonele desemnate în 

conformitate cu Directivele 92/43/CEE, 

2009/147/CE și 2008/56/CE, atunci când 

utilizarea acestora are efecte negative 

asupra stării de conservare a speciilor și a 

habitatelor sensibile. 

Or. en 

Justificare 

Plasele fixe sunt recunoscute ca fiind o amenințare la adresa multor specii de mamifere și 

păsări marine. Este esențială realizarea obiectivelor de conservare în zonele desemnate. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Amendamentul  273 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 31 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) a asigura protejarea speciilor și a 

habitatelor sensibile, în situațiile în care 

există dovezi referitoare la o amenințare 

gravă la adresa conservării lor. 

Or. en 

Justificare 

Măsurile de salvgardare prin acțiuni imediate ar trebui să se aplice și protejării speciilor și a 

habitatelor sensibile când există dovezi referitoare la o amenințare gravă la adresa 

conservării lor. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Amendamentul  274 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – Partea D – subtitlul 2  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsuri de reducere a capturilor accidentale 

de cetacee în diviziunea ICES IIIa și în 

subzona ICES IV 

Măsuri de reducere a capturilor accidentale 

de mamifere marine în diviziunea ICES 

IIIa și în subzona ICES IV 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se extindă termenul la „mamifere marine”, care include foci, precum și 

delfini, marsuini și balene. Capturile accidentale reprezintă o problemă importantă în ceea ce 

privește focile; acestea sunt protejate în temeiul Directivei privind habitatele și ar trebui 

incluse în măsuri. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Amendamentul  275 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa V – Partea D – punctul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Măsuri de reducere la minimum a 

capturilor accidentale de păsări marine  

 1. În Marea Nordului se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

cad victimă instrumentelor și activității de 

pescuit și să determine soluții tehnice la 

instrumentele de pescuit.  

 2. În Marea Nordului se aplică 

măsuri spațiale în cazurile în care 

cercetarea științifică a identificat zone în 

care este cunoscut faptul că păsările 

marine sensibile sunt capturate 

accidental, până când acestea pot fi 

înlocuite cu alte măsuri tehnice.  

 3. Navele care pescuiesc cu paragate 

în Marea Nordului utilizează o 

combinație de soluții tehnice testate 

științific, cum ar fi parâmele cu 

banderole, modificări ale greutății 

dispozitivelor, cârligele de protecție și 

instalarea uneltelor cu paragate pe timp 

de noapte, reducând iluminatul pe punte 

la minimul necesar pentru siguranță. 

Combinațiile ar trebui stabilite pe baza 

configurațiilor uneltelor și a speciilor 

susceptibile a fi capturate de flote. 

Specificațiile ar trebui să respecte 

standardele astfel cum sunt prevăzute în 
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orientările internaționale convenite.  

 4. Statele membre monitorizează și 

evaluează eficacitatea măsurilor de 

atenuare care au fost stabilite, inclusiv în 

ceea ce privește capturile de pește și 

efortul de pescuit.  

Or. en 

Justificare 

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 

Amendamentul  276 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VI – Partea D – punctul 1 – titlu  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de cetacee în diviziunile ICES 

VIa și VII d, e, f, g, h și j 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de mamifere marine în 

diviziunile ICES VI și VII 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se extindă termenul la „mamifere marine”, care include foci, precum și 

delfini, marsuini și balene. Capturile accidentale reprezintă o problemă importantă în ceea ce 

privește focile; acestea sunt protejate în temeiul Directivei privind habitatele și ar trebui 

incluse în măsuri. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Amendamentul  277 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VI – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.1 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1. În apele de nord-vest se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

cad victimă instrumentelor și activității de 

pescuit și să determine soluții tehnice la 

instrumentele de pescuit. 

Or. en 

Justificare 

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\1143171RO.docx  PE614.331v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

10.1.2018 A8-0381/278 

Amendamentul  278 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VI – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.2 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.2. Se aplică măsuri spațiale în apele 

de nord-vest, în cazurile în care 

cercetarea științifică a identificat zone în 

care este cunoscut faptul că păsările 

marine sensibile sunt capturate 

accidental, până când acestea pot fi 

înlocuite cu alte măsuri tehnice. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Amendamentul  279 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Report A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VI – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.3 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.3. Statele membre monitorizează și 

evaluează eficacitatea măsurilor de 

atenuare care au fost stabilite, inclusiv în 

ceea ce privește capturile de pește și 

efortul de pescuit. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Amendamentul  280 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VII – Partea D – punctul 1 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de cetacee în subzonele ICES 

VIII și IXa 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de mamifere marine în 

subzonele ICES VIII și IX 

Or. en 

Justificare 

Este necesar să se extindă termenul la „mamifere marine”, care include foci, precum și 

delfini, marsuini și balene. Capturile accidentale reprezintă o problemă importantă în ceea ce 

privește focile; acestea sunt protejate în temeiul Directivei privind habitatele și ar trebui 

incluse în măsuri. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Amendamentul  281 

Ricardo Serrão Santos 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Anexa VII – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.1 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1. În apele de sud-vest, se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

cad victimă instrumentelor și activității de 

pescuit și să determine soluții tehnice la 

instrumentele de pescuit. 

Or. en 

Justificare 

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%. 

 

 


