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10.1.2018 A8-0381/316 

Poprawka  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

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 B – ustęp 1 – tabela 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozmia

r oczek 

worka 

włoka 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmnie

j 120 

mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów homarca 

(Nephrops 

norvegicus) lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi. 

Należy 

zamontować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach co 

najmniej 120 mm 

lub kratownicę 

sortującą o 

maksymalnym 

rozstawie prętów 

Rozmia

r oczek 

worka 

włoka 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmnie

j 100 

mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów homarca 

(Nephrops 

norvegicus) lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi. 

Należy 

zamontować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach co 

najmniej 120 mm 

lub kratownicę 

sortującą o 

maksymalnym 

rozstawie prętów 
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wynoszącym 35 

mm bądź 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność. 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Rejon ICES 

IVb na 

południe od 

54°30′ N oraz 

w rejonie 

ICES IVc 

Ukierunkowane 

połowy soli za 

pomocą włoków 

rozprzowych lub 

[z 

wykorzystaniem 

włoków 

wytwarzających 

impulsy 

elektryczne]. W 

górnej połowie 

poprzedzającej 
części sieci 

zamontowany 

panel o rozmiarze 

oczka 

wynoszącym co 

najmniej 180 mm 

Co 

najmnie

j 32 

mm 

Cały obszar Cały obszar 

Ukierunkowane 

połowy krewetki 

Pandalus borealis 

Kratownica 

sortująca o 

minimalnym 

rozstawie prętów 

wynoszącym 19 

mm lub 

zamontowane 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność 

Co 

najmnie

j 16 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 

wynoszącym 35 

mm bądź 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność. 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Rejon ICES 

IVb oraz rejon 

ICES IVc 

Ukierunkowane 

połowy soli (15 % 

połowu) za 

pomocą włoków 

rozprzowych lub 

[z 

wykorzystaniem 

włoków 

wytwarzających 

impulsy 

elektryczne]. W 

górnej połowie 

przedniej części 

sieci należy 

zamocować płat o 

rozmiarze oczka 

wynoszącym co 

najmniej 180 mm. 

Ukierunkowany 

połów witlinka, 

makreli i 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

(łącznie 50% 

połowu). Należy 

zamocować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

rozmiarze co 

najmniej 80 mm. 

Co 

najmnie

j 32 

mm 

Cały obszar Cały obszar 

Ukierunkowane 

połowy krewetki 

Pandalus borealis 

Kratownica 
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Ukierunkowane 

połowy okowiela 

Przy połowach 

okowiela należy 

zamontować 

kratownicę 

sortującą o 

rozstawie prętów 

wynoszącym 22 

mm. 

Przy 

ukierunkowanych 

połowach 

krewetki Crangon 

crangon należy 

zamontować 

kratownicę 

sortującą, sieć 

przesiewającą lub 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność. 

Mniej 

niż 16 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy dobijaków 

 

sortująca o 

minimalnym 

rozstawie prętów 

wynoszącym 19 

mm lub 

zamontowane 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność 

Co 

najmnie

j 16 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 

Ukierunkowane 

połowy okowiela 

Ukierunkowane 

połowy okowiela 

Przy połowach 

okowiela należy 

zamontować 

kratownicę 

sortującą o 

rozstawie prętów 

wynoszącym 22 

mm. 

Przy 

ukierunkowanych 

połowach 

krewetki Crangon 

crangon należy 

zamontować 

kratownicę 

sortującą, sieć 

przesiewającą lub 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność 

Mniej 

niż 16 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy dobijaków 
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Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Poprawka  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

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 B – ustęp 2 – tabela 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozmiar 

oczka 

sieci 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmniej 

120 mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmniej 

100 mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów soli lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

Co 

najmniej 

50 mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 
 

Rozmiar 

oczka 

sieci 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmniej 

120 mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmniej 

90 mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy ryb 

płastugokształtny

ch (50% połowu) 
lub gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

(50% połowu) 

Co 

najmniej 

50 mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Poprawka  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

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 B – ustęp 1 – tabela 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozmia

r oczek 

worka 

włoka 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmnie

j 120 

mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmnie

j 100 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy 

morszczuka lub 

witlinka. Należy 

zamocować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach 100 

mm. 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów homarca 

(Nephrops 

norvegicus) lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

Rozmia

r oczek 

worka 

włoka 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmnie

j 120 

mm 

Cały obszar Brak 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Rejon ICES 

VII 

Ukierunkowane 

połowy 

morszczuka, 

smuklicy 

czteroplamej i 

żabnicy (razem 

50% połowu) lub 

witlinka (50% 

połowu). Należy 

zamocować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach 80 mm 

[lub równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność]. 
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połowowymi. 

Należy 

zamontować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach co 

najmniej 120 mm 

lub kratownicę 

sortującą o 

maksymalnym 

rozstawie prętów 

wynoszącym 35 

mm bądź 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność. 
 

Ukierunkowane 

połowy ryb 

płastugokształtnyc

h (30% połowu) z 

zastosowaniem 

włoków 

rozpornicowych1a 

lub gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi (50% 

połowu). Należy 

zamocować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach co 

najmniej 80 mm 

[lub równoważne 

urządzenie 

zapewniające 

selektywność]. 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów homarca 

(Nephrops 

norvegicus) lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi. 

Należy 

zamontować panel 

sieci o 

kwadratowych 

oczkach o 

wymiarach co 

najmniej 120 mm 

lub kratownicę 

sortującą o 

maksymalnym 

rozstawie prętów 

wynoszącym 35 

mm bądź 

równoważne 

urządzenie 

zapewniające 
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selektywność. 

Co 

najmnie

j 80 

mm 

Rejony ICES 

VIIa, b, d, e, 

h oraz j 

Ukierunkowane 

połowy soli za 

pomocą włoków 

rozprzowych. W 

górnej połowie 

przedniej części 

sieci zamocowany 

panel o rozmiarze 

oczek 

wynoszącym co 

najmniej 180 mm. 

Co 

najmni

ej 80 

mm 

Podrejony 

ICES VIId i 

VIIe 

Ukierunkowane 

połowy witlinka, 

makreli lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

(łącznie 50%) 

Co 

najmnie

j 16 

mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 
 

 _____________ 

 1a Zabrania się statkom używania włoka 

rozprzowego o rozmiarze oczka od 32 do 

99 mm na północ od linii łączącej 

następujące punkty: od punktu na 

wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego 

Królestwa na szerokości 55° N, na wschód 

do szerokości 55° N długości 5° E, 

następnie na północ do szerokości 56° N i 

na wschód do punktu na zachodnim 

wybrzeżu Danii na szerokości 56° N. 

Zabrania się używania włoka rozprzowego 

o rozmiarze oczka od 32 do 119 mm w 

rejonie ICES IIa i części podobszaru 

ICES IV na północ od 56°00′ N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Poprawka  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

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 B – ustęp 2 – tabela 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozmiar 

oczka 

sieci 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmniej 

120 mm1 

Cały obszar Brak 

Co 

najmniej 

100 mm 

Cały obszar Ukierunkowany 

połów soli lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

Co 

najmniej 

50 mm 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 

gatunków 

pelagicznych 
 

Rozmiar 

oczka 

sieci 

Obszar 

geograficzny 

Warunki 

Co 

najmniej 

120 mm1 

Cały obszar Brak 

Co 

najmniej 

100 

mm1a 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy ryb 

płastugokształtn

ych (50% 

połowu) lub 

gatunków 

nieobjętych 

limitami 

połowowymi 

(50% połowu) 

Ukierunkowane 

połowy 

plamiaka, 

witlinka, zimnicy 

i labraksa (70% 

połowu) 

Co 

najmniej 

Cały obszar Ukierunkowane 

połowy małych 
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50 mm gatunków 

pelagicznych 
 

 ____________ 

 

 1a W rejonie ICES VIId należy stosować 

oczka o rozmiarach 90 mm. 

Or. en 

 

 


