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SV Förenade i mångfalden SV 

10.1.2018 A8-0381/272 

Ändringsförslag  272 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Det är förbjudet att sätta ut 

bottenstående nät/garn, insnärjningsnät 

och grimgarn i områden som har utsetts 

enligt direktiven 92/43/EEG, 

2009/147/EG och 2008/56/EG, där detta 

har en negativ inverkan på känsliga 

arters och livsmiljöers bevarandestatus. 

Or. en 

Motivering 

Det är bevisat att passiva nätredskap utgör ett särskilt hot mot många havsdäggdjurs- och 

havsfågelarter. Det är mycket viktigt att bevarandemålen för utsedda områden uppnås. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Ändringsförslag  273 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) tillhandahålla skydd för känsliga 

arter och livsmiljöer, om det finns bevis 

för ett allvarligt hot mot deras bevarande. 

Or. en 

Motivering 

Skyddsåtgärder i form av omedelbara åtgärder bör även omfatta skyddet av känsliga arter 

och livsmiljöer när det finns bevis för ett allvarligt hot mot deras bevarande. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Ändringsförslag  274 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga V – del D – underrubrik 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av 

valar i ICES-sektion IIIa och delområde IV 

Åtgärder för att minska oavsiktlig fångst av 

havsdäggdjur i ICES-sektion IIIa och 

delområde IV 

Or. en 

Motivering 

Bör utvidgas till att gälla havsdäggdjur, dvs. sälar, delfiner, tumlare och valar. Bifångst är ett 

stort problem för sälar. De skyddas enligt habitatdirektivet och åtgärderna bör omfatta dem. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Ändringsförslag  275 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga V – del D – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Åtgärder för att minimera 

oavsiktliga fångster av havsfåglar  

 1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i Nordsjön för att identifiera 

överlappningen av känsliga arter med 

fiskeredskap och fiskeansträngning och 

för att finna tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap.  

 2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i Nordsjön för de områden där det 

har konstaterats genom vetenskapliga 

efterforskningar att känsliga havsfåglar 

fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas 

med andra tekniska åtgärder.  

 3. Fartyg som fiskar med långrev i 

Nordsjön ska använda en kombination av 

vetenskapligt testade tekniska lösningar 

såsom torilinor, ändrad vikt för sänken på 

revar, krokskydd och att under 

mörkertimmarna sätta ut långrevarna 

med däckbelysningen begränsad till vad 

som krävs av säkerhetsskäl. 

Kombinationerna bör fastställas på 

grundval av redskapssammansättningen 

och de mottagliga arter som löper risk att 

fångas av flottorna. Specifikationerna bör 

vara förenliga med de standarder som 

fastställs i internationellt överenskomna 
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riktlinjer.  

 4. Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma ändamålsenligheten hos de 

begränsningsåtgärder som har införts, 

bland annat i relation till fiskefångsten 

och fiskeansträngningen.  

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 

Ändringsförslag  276 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VI – del D – punkt 1 – rubrik 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av valar i Ices-sektionerna VIa 

och VIId, e, f, g, h och j 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av havsdäggdjur i Ices-

sektionerna VI och VII 

Or. en 

Motivering 

Bör utvidgas till att gälla havsdäggdjur, dvs. sälar, delfiner, tumlare och valar. Bifångst är ett 

stort problem för sälar. De skyddas enligt habitatdirektivet och åtgärderna bör omfatta dem. 
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10.1.2018 A8-0381/277 

Ändringsförslag  277 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i nordvästliga vatten för att 

identifiera överlappningen av känsliga 

arter med fiskeredskap och 

fiskeansträngning och för att finna 

tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

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 

Ändringsförslag  278 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i nordvästliga vatten för de 

områden där det har konstaterats genom 

vetenskapliga efterforskningar att 

känsliga havsfåglar fångas oavsiktligt, 

tills dessa kan ersättas med andra 

tekniska åtgärder. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Ändringsförslag  279 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VI – del D – punkt 2 – led 2.3 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.3. Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma ändamålsenligheten hos de 

begränsningsåtgärder som har införts, 

bland annat i relation till fiskefångsten 

och fiskeansträngningen. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Ändringsförslag  280 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del D – punkt 1 – rubrik 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av valar i Ices-delområde VIII och 

Ices-sektion IXa 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av havsdäggdjur i Ices-delområde 

VIII och Ices-sektion IX 

Or. en 

Motivering 

Bör utvidgas till att gälla havsdäggdjur, dvs. sälar, delfiner, tumlare och valar. Bifångst är ett 

stort problem för sälar. De skyddas enligt habitatdirektivet och åtgärderna bör omfatta dem. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Ändringsförslag  281 

Ricardo Serrão Santos 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

Förslag till förordning 

Bilaga VII – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i sydvästliga vatten för att 

identifiera överlappningen av känsliga 

arter med fiskeredskap och 

fiskeansträngning och för att finna 

tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

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%. 

 

 


