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10.1.2018 A8-0381/282 

Ändringsförslag  282 

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 2.2 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i sydvästliga 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 A8-0381/283 

Ändringsförslag  283 

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 2.3 (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 A8-0381/284 

Ändringsförslag  284 

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 VIII – del D – punkt 1 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av valar 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av havsdäggdjur 

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 A8-0381/285 

Ändringsförslag  285 

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 VIII – del D – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Åtgärder för att minimera 

oavsiktliga fångster av havsfåglar 

 1.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i Östersjön för att identifiera 

överlappningen av känsliga arter med 

fiskeredskap och fiskeansträngning och 

för att finna tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

 1.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i Östersjön för de områden där det 

har konstaterats genom vetenskapliga 

efterforskningar att känsliga havsfåglar 

fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas 

med andra tekniska åtgärder. 

 1.3 Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma ändamålsenligheten hos de 

begränsningsåtgärder som har införts, 

bland annat i relation till fiskefångsten 

och fiskeansträngningen. 

Or. en 

Justification 

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, 
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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 

Ändringsförslag  286 

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 IX – del D – punkt 1 – rubriken 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av valar 

1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av havsdäggdjur 

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 A8-0381/287 

Ändringsförslag  287 

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 IX – del D – punkt 2 – led 2.1 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i Medelhavet för att 

identifiera överlappningen av känsliga 

arter med fiskeredskap och 

fiskeansträngning och för att finna 

tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

Or. en 

Justification 

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%. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/288 

Ändringsförslag  288 

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 IX – del D – punkt 2 – led 2.2 (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i Medelhavet 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 A8-0381/289 

Ändringsförslag  289 

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 IX – 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 A8-0381/290 

Ändringsförslag  290 

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 X – del D – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Åtgärder för att minimera 

oavsiktliga fångster av havsfåglar 

 1a.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i Svarta havet för att 

identifiera överlappningen av känsliga 

arter med fiskeredskap och 

fiskeansträngning och för att finna 

tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

 1a.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i Svarta havet för de områden där 

det har konstaterats genom vetenskapliga 

efterforskningar att känsliga havsfåglar 

fångas oavsiktligt, tills dessa kan ersättas 

med andra tekniska åtgärder. 

 1a.3. Medlemsstaterna ska övervaka och 

bedöma ändamålsenligheten hos de 

begränsningsåtgärder som har införts, 

bland annat i relation till fiskefångsten 

och fiskeansträngningen. 

Or. en 

Motivering 

Det saknades begränsningsåtgärder för havsfåglar. Försiktighet bör iakttas i Svarta havet. Vi 

vet mycket lite om bifångsten av havsfåglar och fiskets effekter. Medlemsstaterna bör inrätta 

forskningsprogram för att fastställa effekternas omfattning och vilka tekniska åtgärder som 
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krävs. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Ändringsförslag  291 

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 XI – del Ba (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Del Ba 

 Begränsningsåtgärder för känsliga arter 

 1. Åtgärder för att minska oavsiktliga 

fångster av havsdäggdjur 

 1.1. Det är förbjudet för fartyg att 

använda passiva nätredskap, drivgarn, 

flyttrålar och trålar med hög vertikal 

öppning eller annat fiske när det finns 

bevis för att bifångst förekommer i de 

yttersta randområdena, utan att samtidigt 

använda bevisat riskreducerande teknik. 

Undantag ska bara göras för det fiske som 

har en bevisat försumbar kumulativ 

bifångst. 

 1.2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

fiskeinsatser som genomförs enbart i 

vetenskapligt syfte och med tillstånd från 

och under tillsyn av den eller de berörda 

medlemsstaterna, och vars syfte är att 

utveckla nya tekniska åtgärder för att 

minska oavsiktlig fångst och oavsiktligt 

dödande av valar. 

 1.3. Medlemsstaterna ska genom 

vetenskapliga studier eller pilotprojekt 

inom ramen för särskilda årliga 

övervakningsprogram övervaka och 

utvärdera effektiviteten hos de 

anordningar med begränsande effekter 
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som beskrivs i punkt 1.1 inom de berörda 

fiskena och områdena. 

 2. Åtgärder för att minimera 

oavsiktliga fångster av havsfåglar 

 2.1. Vetenskapliga forskningsprogram 

ska inrättas i de yttersta randområdena 

för att identifiera överlappningen av 

känsliga arter med fiskeredskap och 

fiskeansträngning och för att finna 

tekniska lösningar vad gäller 

fiskeredskap. 

 2.2. Områdesspecifika åtgärder ska 

vidtas i de yttersta randområdena 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 

Justification 

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. 

 

 


