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10.1.2018 A8-0381/272 

Amendement  272 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Het is verboden geankerde 

kieuwnetten, warrelnetten of 

schakelnetten te gebruiken op 

overeenkomstig Richtlijnen 92/43/EEG, 

2009/147/EG en 2008/56/EG aangeduide 

plaatsen waar dit een negatief effect heeft 

op de instandhoudingsstatus van de 

kwetsbare soorten en habitats. 

Or. en 

Motivering 

Het wordt erkend dat staande netten voor veel mariene zoogdieren en zeevogels een 

bijzondere bedreiging vormen. Het is essentieel dat de instandhoudingsdoelstellingen van de 

aangeduide plaatsen worden bereikt. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Amendement  273 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) bescherming te bieden voor 

kwetsbare soorten en habitats, indien er 

bewijs is van een ernstige bedreiging voor 

de instandhouding van deze kwetsbare 

soorten en habitats. 

Or. en 

Motivering 

Vrijwaringsmaatregelen door middel van onmiddellijke actie moeten ook van toepassing zijn 

op de bescherming van kwetsbare soorten en habitats wanneer er bewijs is van een ernstige 

bedreiging voor de instandhouding van deze soorten en habitats. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Amendement  274 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – Deel D – titel 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van walvisachtigen in 

ICES-sector IIIa en ICES-deelgebied IV 

Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren in 

ICES-sector IIIa en ICES-deelgebied IV 

Or. en 

Motivering 

De term moet worden uitgebreid naar "zeezoogdieren", een term die zeehonden, dolfijnen, 

bruinvissen en walvissen omvat. Bijvangst is een groot probleem voor zeehonden, die worden 

beschermd uit hoofde van de habitatrichtlijn, en in maatregelen moeten zij in aanmerking 

worden genomen. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Amendement  275 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – Deel D – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeevogels  

 1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

Noordzee om de overlapping van 

kwetsbare soorten met vistuig en 

visserijinspanningen te identificeren en 

technische oplossingen voor vistuig vast te 

stellen.  

 2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de Noordzee indien bij 

wetenschappelijk onderzoek gebieden zijn 

geïdentificeerd waar incidenteel 

kwetsbare zeevogels worden gevangen, 

totdat deze maatregelen kunnen worden 

vervangen door andere technische 

maatregelen.  

 3. Vaartuigen die op de Noordzee 

vissen met de beug, gebruiken een 

combinatie van wetenschappelijk geteste 

technische oplossingen, zoals 

vogelverschrikkerlijnen, aanpassingen 

van het lijngewicht, afscherming van de 

haken en het uitzetten van de beugen in 

het donker, met de minimale 

dekverlichting die voor de veiligheid is 

vereist. De combinaties moeten worden 

vastgesteld op basis van 
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vistuigconfiguraties en de vatbare soorten 

die naar alle waarschijnlijkheid door de 

vloten worden gevangen. De specificatie 

moet voldoen aan de normen die in 

internationaal overeengekomen 

richtsnoeren worden uiteengezet.  

 4. De lidstaten monitoren en 

beoordelen de doeltreffendheid van de 

vastgestelde impactbeperkende 

maatregelen, onder meer in relatie tot de 

visvangst en de visserijinspanning.  

Or. en 

Motivering 

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 

Amendement  276 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – Deel D – punt 1 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van walvisachtigen in 

de ICES-sectoren VIa en VII d, e, f, g, h 

en j 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren in 

de ICES-sectoren VI en VII 

Or. en 

Motivering 

De term moet worden uitgebreid naar "zeezoogdieren", een term die zeehonden, dolfijnen, 

bruinvissen en walvissen omvat. Bijvangst is een groot probleem voor zeehonden, die worden 

beschermd uit hoofde van de habitatrichtlijn, en in maatregelen moeten zij in aanmerking 

worden genomen. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Amendement  277 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

noordwestelijke wateren om de 

overlapping van kwetsbare soorten met 

vistuig en visserijinspanningen te 

identificeren en technische oplossingen 

voor vistuig vast te stellen. 

Or. en 

Motivering 

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 

Amendement  278 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.2 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de noordwestelijke wateren 

indien bij wetenschappelijk onderzoek 

gebieden zijn geïdentificeerd waar 

incidenteel kwetsbare zeevogels worden 

gevangen, totdat deze maatregelen 

kunnen worden vervangen door andere 

technische maatregelen. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Amendement  279 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.3 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.3. De lidstaten monitoren en 

beoordelen de doeltreffendheid van de 

vastgestelde impactbeperkende 

maatregelen, onder meer in relatie tot de 

visvangst en de visserijinspanning. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Amendement  280 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – Deel D – punt 1 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van walvisachtigen in 

de ICES-deelgebieden VIII en IXa 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren in 

de ICES-deelgebieden VIII en IX 

Or. en 

Motivering 

De term moet worden uitgebreid naar "zeezoogdieren", een term die zeehonden, dolfijnen, 

bruinvissen en walvissen omvat. Bijvangst is een groot probleem voor zeehonden, die worden 

beschermd uit hoofde van de habitatrichtlijn, en in maatregelen moeten zij in aanmerking 

worden genomen. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Amendement  281 

Ricardo Serrão Santos 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van 

technische maatregelen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

zuidwestelijke wateren om de overlapping 

van kwetsbare soorten met vistuig en 

visserijinspanningen te identificeren en 

technische oplossingen voor vistuig vast te 

stellen. 

Or. en 

Motivering 

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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