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10.1.2018 A8-0381/282 

Amendamentul  282 

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 2.2 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.2. Se aplică măsuri spațiale în apele 

de sud-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 A8-0381/283 

Amendamentul  283 

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 2.3 (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 A8-0381/284 

Amendamentul  284 

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 VIII – Partea D – punctul 1 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de cetacee 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de mamifere marine 

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 A8-0381/285 

Amendamentul  285 

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 VIII – Partea D – punctul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Măsuri de reducere la minimum a 

capturilor accidentale de păsări marine 

 1.1. În Marea Baltică, se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

se suprapun cu uneltele și efortul de 

pescuit și să determine soluții tehnice 

pentru uneltele de pescuit. 

 1.2. Se aplică măsuri spațiale în Marea 

Baltică, 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. 

 1.3 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 

Justificare 

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

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 
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particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

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 A8-0381/286 

Amendamentul  286 

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 IX – Partea D – punctul 1 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de cetacee 

1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de mamifere marine 

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 A8-0381/287 

Amendamentul  287 

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 IX – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.1 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1. În Marea Mediterană, se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

se suprapun cu uneltele și efortul de 

pescuit și să determine soluții tehnice 

pentru uneltele de pescuit. 

Or. en 

Justificare 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. 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 A8-0381/288 

Amendamentul  288 

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 IX – Partea D – punctul 2 – subpunctul 2.2 (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.2. Se aplică măsuri spațiale în Marea 

Mediterană, 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 A8-0381/289 

Amendamentul  289 

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 IX – 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 A8-0381/290 

Amendamentul  290 

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 X – Partea D – punctul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Măsuri de reducere la minimum a 

capturilor accidentale de păsări marine 

 1a.1. În Marea Neagră, se instituie 

programe de cercetare științifică care să 

identifice în ce măsură speciile sensibile 

se suprapun cu uneltele și efortul de 

pescuit și să determine soluții tehnice 

pentru uneltele de pescuit. 

 1a.2. Se aplică măsuri spațiale în Marea 

Neagră, 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. 

 1a.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 

Justificare 

Lipseau măsurile de atenuare în ceea ce privește păsările marine. În Marea Neagră ar trebui 

să fie aplicată o abordare precaută. Se cunosc foarte puține informații despre capturile 

accidentale de păsări marine și despre impactul activităților de pescuit. Statele membre ar 
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trebui să instituie programe de cercetare pentru a determina amploarea impactului și 

măsurile tehnice necesare care pot fi aplicate. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Amendamentul  291 

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 XI – Partea Ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Partea Ba 

 Măsuri de atenuare pentru speciile 

sensibile 

 1. Măsuri de reducere a capturilor 

accidentale de mamifere marine 

 1.1. Se interzice navelor să utilizeze 

plase fixe, setci în derivă, traule pelagice 

sau traule cu mare deschidere verticală 

sau alte activități de pescuit, dacă există 

dovezi care identifică capturi accidentale 

în regiunile ultraperiferice, fără utilizarea 

simultană a tehnologiilor de atenuare cu 

eficiență dovedită. Exceptările ar trebui 

aplicate numai acelor activități de pescuit 

în cadrul cărora a fost demonstrat că 

există capturi accidentale cumulative 

neglijabile. 

 1.2. Punctul 1 nu se aplică în cazul 

operațiunilor de pescuit desfășurate 

exclusiv în scopul cercetării științifice 

care sunt efectuate cu autorizarea și sub 

autoritatea statului membru sau a statelor 

membre în cauză și care au drept obiectiv 

elaborarea de noi măsuri tehnice pentru a 

reduce capturile accidentale sau uciderea 

cetaceelor. 

 1.3. Cu ajutorul unor programe de 

monitorizare anuale dedicate, statele 
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membre monitorizează și evaluează, prin 

intermediul unor studii științifice sau 

proiecte-pilot, eficacitatea dispozitivelor 

de atenuare descrise la punctul 1.1 în 

activitățile și zonele de pescuit vizate. 

 2. Măsuri de reducere la minimum a 

capturilor accidentale de păsări marine 

 2.1. În regiunile ultraperiferice, se 

instituie programe de cercetare științifică 

care să identifice în ce măsură speciile 

sensibile se suprapun cu uneltele și 

efortul de pescuit și să determine soluții 

tehnice pentru uneltele de pescuit. 

 2.2. Se aplică măsuri spațiale în 

regiunile ultraperiferice, 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 

Justificare 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


