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10.1.2018 A8-0381/282 

Amendement  282 

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 2 – punt 2.2 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de zuidwestelijke wateren 

indien bij wetenschappelijk onderzoek 

gebieden in kaart zijn gebracht 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 A8-0381/283 

Amendement  283 

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 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 verband met 

de visvangst en de visserij-inspanningen. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/284 

Amendement  284 

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 VIII – Deel D – punt 1 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van walvisachtigen 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren 

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 bij het opstellen van maatregelen moeten zij 

in aanmerking worden genomen. 
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10.1.2018 A8-0381/285 

Amendement  285 

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 VIII – Deel D – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeevogels 

 1.1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

Oostzee om de overlapping van kwetsbare 

soorten met vistuig en visserij-

inspanningen in kaart te brengen en 

technische oplossingen voor vistuig vast te 

stellen. 

 1.2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de Oostzee indien bij 

wetenschappelijk onderzoek gebieden in 

kaart zijn gebracht waar incidenteel 

kwetsbare zeevogels worden gevangen, 

totdat deze maatregelen kunnen worden 

vervangen door andere technische 

maatregelen. 

 1.3 De lidstaten monitoren en 

beoordelen de doeltreffendheid van de 

vastgestelde impactbeperkende 

maatregelen, onder meer in verband met 

de visvangst en de visserij-inspanningen. 

Or. en 
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Motivering 

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 

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 

Amendement  286 

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 IX – Deel D – punt 1 – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van walvisachtigen 

1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren 

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 bij het opstellen van maatregelen moeten zij 

in aanmerking worden genomen. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Amendement  287 

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 IX – Deel D – punt 2 – punt 2.1 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

Middellandse Zee om de overlapping van 

kwetsbare soorten met vistuig en visserij-

inspanningen in kaart te brengen en 

technische oplossingen voor vistuig vast te 

stellen. 

Or. en 

Motivering 

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 

Amendement  288 

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 IX – Deel D – punt 2 – punt 2.2 (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de Middellandse Zee indien 

bij wetenschappelijk onderzoek gebieden 

in kaart zijn gebracht 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 A8-0381/289 

Amendement  289 

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 IX – 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 verband met 

de visvangst en de visserij-inspanningen. 

Or. en 



 

AM\1143172NL.docx  PE614.331v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.1.2018 A8-0381/290 

Amendement  290 

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 X – Deel D – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeevogels 

 1 bis. 1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

Zwarte Zee om de overlapping van 

kwetsbare soorten met vistuig en visserij-

inspanningen in kaart te brengen en 

technische oplossingen voor vistuig vast te 

stellen. 

 1 bis. 2. Er worden ruimtelijke 

maatregelen toegepast in de Zwarte Zee 

indien bij wetenschappelijk onderzoek 

gebieden in kaart zijn gebracht waar 

incidenteel kwetsbare zeevogels worden 

gevangen, totdat deze maatregelen 

kunnen worden vervangen door andere 

technische maatregelen. 

 1 bis. 3. De lidstaten monitoren en 

beoordelen de doeltreffendheid van de 

vastgestelde impactbeperkende 

maatregelen, onder meer in verband met 

de visvangst en de visserij-inspanningen. 

Or. en 
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Motivering 

Het ontbrak aan impactbeperkende maatregelen voor zeevogels. In de Zwarte Zee moeten 

voorzorgsmaatregelen worden genomen. Er is zeer weinig bekend over de bijvangst van 

zeevogels en de impact van de visserijtakken. De lidstaten moeten onderzoeksprogramma's 

opzetten om de impact en de benodigde technische maatregelen vast te stellen. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Amendement  291 

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 XI – Deel B bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Deel B bis 

 Impactbeperkende maatregelen voor 

kwetsbare soorten 

 1. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeezoogdieren 

 1.1. Het is voor vaartuigen verboden in 

de ultraperifere gebieden gebruik te 

maken van staande netten, drijfnetten, 

pelagische trawls of trawls met een hoge 

verticale opening of van andere soorten 

visserij waar bewijs bestaat voor bijvangst, 

indien niet tegelijkertijd gebruik wordt 

gemaakt van aangetoonde 

impactbeperkende technologie. Er mogen 

alleen uitzonderingen worden gemaakt 

voor visserijsoorten met een aangetoond 

verwaarloosbare totale bijvangst. 

 1.2. Punt 1 is niet van toepassing op 

visserijoperaties die uitsluitend 

plaatsvinden voor wetenschappelijk 

onderzoek en worden uitgevoerd met 

toestemming en onder het gezag van de 

lidstaat of lidstaten in kwestie en die 

gericht zijn op de ontwikkeling van 

nieuwe technische maatregelen om het 

incidenteel vangen of doden van 

walvisachtigen terug te dringen. 
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 1.3. De lidstaten monitoren en 

beoordelen aan de hand van speciale 

jaarlijkse monitoringsregelingen en door 

middel van wetenschappelijke 

onderzoeken of proefprojecten de 

doeltreffendheid van de in punt 1.1 

beschreven impactbeperkende middelen 

bij de visserijsoorten en de gebieden in 

kwestie. 

 2. Maatregelen ter beperking van de 

incidentele vangsten van zeevogels 

 2.1. Er worden wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma's opgezet in de 

ultraperifere gebieden om de overlapping 

van kwetsbare soorten met vistuig en 

visserij-inspanningen in kaart te brengen 

en technische oplossingen voor vistuig 

vast te stellen. 

 2.2. Er worden ruimtelijke maatregelen 

toegepast in de ultraperifere gebieden 

indien bij wetenschappelijk onderzoek 

gebieden in kaart zijn gebracht waar 

incidenteel kwetsbare zeevogels worden 

gevangen, totdat deze maatregelen 

kunnen worden vervangen door andere 

technische maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

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. 
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