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10.1.2018 A8-0381/307 

Tarkistus  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Olisi kiellettävä tietyt tuhoa 

aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, 

joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, 

huumaavia aineita, sähkövirtaa, 

paineilmavasaroita tai muita 

lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten 

korallien tai korallimaisten lajien 

keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet 

ja kauhat sekä tietyt harppuunat; 

poikkeuksena on erityistapaus eli 

sähköpulssitrooli, jota voidaan käyttää 

tietyin tiukoin edellytyksin. 

(11) Olisi kiellettävä tietyt tuhoa 

aiheuttavat pyydykset tai menetelmät, 

joissa käytetään räjähteitä, myrkkyjä, 

huumaavia aineita, sähkövirtaa, 

paineilmavasaroita tai muita 

lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten 

korallien tai korallimaisten lajien 

keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet 

ja kauhat sekä tietyt harppuunat. 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Tarkistus  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Innovatiivisten pyydysten 

vaikutusten tieteellisen arvioinnin 

perusteella ja STECF:n tehtyä 

asianmukaisen arvioinnin tällaisten 

pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, 

kuten sähköpulssitrooli, mukaanotto 

voidaan sisällyttää vaihtoehdoksi 

jäsenvaltioista muodostuvien alueellisten 

ryhmien esittämiin yhteisiin suosituksiin. 

Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi 

sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että 

pyydysten käyttö johtaa herkkiin 

luontotyyppeihin ja muihin kuin 

kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin 

vaikutuksiin. 

(32) Innovatiivisten pyydysten 

vaikutusten tieteellisen arvioinnin 

perusteella ja STECF:n tehtyä 

asianmukaisen arvioinnin tällaisten 

pyydysten käyttö tai uusien pyydysten, 

paitsi sähköpulssitroolin, joka on 

kiellettävä, mukaanotto voidaan sisällyttää 

vaihtoehdoksi jäsenvaltioista 

muodostuvien alueellisten ryhmien 

esittämiin yhteisiin suosituksiin. 

Innovatiivisten pyydysten käyttöä ei tulisi 

sallia, jos tieteellinen arvio osoittaa, että 

pyydysten käyttö johtaa herkkiin 

luontotyyppeihin ja muihin kuin 

kohdelajeihin kohdistuviin kielteisiin 

vaikutuksiin. 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Tarkistus  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 

varmistaa, että pannaan yhdenmukaisesti 

täytäntöön tämän asetuksen seuraavat 

säännökset: sellaisten erityisten laitteiden 

tarkka määrittely, joilla vähennetään 

kulumista, lujitetaan pyydystä tai 

vähennetään saaliin karkaamista 

vedettävien pyydysten etuosasta; 

määriteltyihin perustason pyydyksiin 

kiinnitettävien valikoivien laitteiden tarkan 

määrittelyn esittäminen; pulssitroolin 

tarkkojen määrittelyjen esittäminen; 

rakennetta koskevat rajoitukset sekä 

seuranta- ja valvontatoimenpiteet, jotka 

lippujäsenvaltion tulisi hyväksyä; niitä 

seuranta- ja valvontatoimenpiteitä, jotka 

lippujäsenvaltion tulisi hyväksyä, kun 

käytetään seisovia pyydyksiä 200–600 

metrin syvyydessä, koskevien sääntöjen 

määrittäminen; sellaisia seuranta- ja 

valvontatoimenpiteitä, jotka on 

hyväksyttävä tiettyjen kielto- tai 

rajoitusalueiden osalta, koskevien 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

määrittäminen; ja valaiden karkottamiseksi 

seisovista verkoista käytettyjen laitteiden 

signaalia ja käyttötapaa koskevia 

ominaisuuksia sekä menetelmiä, joilla 

merilintujen ja meressä elävien 

(39) Komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 

varmistaa, että pannaan yhdenmukaisesti 

täytäntöön tämän asetuksen seuraavat 

säännökset: sellaisten erityisten laitteiden 

tarkka määrittely, joilla vähennetään 

kulumista, lujitetaan pyydystä tai 

vähennetään saaliin karkaamista 

vedettävien pyydysten etuosasta; 

määriteltyihin perustason pyydyksiin 

kiinnitettävien valikoivien laitteiden tarkan 

määrittelyn esittäminen; pulssitroolin 

käytön kieltäminen; rakennetta koskevat 

rajoitukset sekä seuranta- ja 

valvontatoimenpiteet, jotka 

lippujäsenvaltion tulisi hyväksyä; niitä 

seuranta- ja valvontatoimenpiteitä, jotka 

lippujäsenvaltion tulisi hyväksyä, kun 

käytetään seisovia pyydyksiä 200–600 

metrin syvyydessä, koskevien sääntöjen 

määrittäminen; sellaisia seuranta- ja 

valvontatoimenpiteitä, jotka on 

hyväksyttävä tiettyjen kielto- tai 

rajoitusalueiden osalta, koskevien 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

määrittäminen; ja valaiden karkottamiseksi 

seisovista verkoista käytettyjen laitteiden 

signaalia ja käyttötapaa koskevia 

ominaisuuksia sekä menetelmiä, joilla 

merilintujen ja meressä elävien 
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matelijoiden sivusaaliit vähennetään 

mahdollisimman pieniksi, koskevien 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

määrittäminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.  

matelijoiden sivusaaliit vähennetään 

mahdollisimman pieniksi, koskevien 

yksityiskohtaisten sääntöjen 

määrittäminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti. 

__________________ __________________ 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Tarkistus  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan 

pyyntimenetelmää, jossa käytetään 

sähkökenttää kalan pyytämiseksi. 

Pulssitroolipyydys koostuu pyydykseen 

vetosuunnan mukaisesti kiinnitetyistä 

elektrodeista, jotka antavat lyhyitä 

sähköpulsseja; 

(16) ’sähköpulssitroolilla’ tarkoitetaan 

kiellettyä pyyntimenetelmää, jossa 

käytetään sähkökenttää kalan 

pyytämiseksi. Pulssitroolipyydys koostuu 

pyydykseen vetosuunnan mukaisesti 

kiinnitetyistä elektrodeista, jotka antavat 

lyhyitä sähköpulsseja; 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Tarkistus  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sähkövirta, paitsi käytettäväksi 

24 artiklassa ja liitteessä V olevassa E 

osassa esitetyssä sähköpulssitroolissa; 

b) sähkövirta, myös käytettäväksi 

24 artiklassa ja liitteessä V olevassa E 

osassa esitetyssä sähköpulssitroolissa; 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Tarkistus  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun jäsenvaltiot esittävät 

19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia 

innovatiivisten pyydysten käytön 

sallimiseksi tai laajentamiseksi, mukaan 

lukien liitteessä V olevassa E osassa 

kuvattu pulssitrooli, tietyllä merialueella, 

niiden on esitettävä arvio tällaisten 

pyydysten käytön todennäköisistä 

vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin 

lajeihin ja luontotyyppeihin. 

1. Kun jäsenvaltiot esittävät 

19 artiklan mukaisesti yhteisiä suosituksia 

innovatiivisten pyydysten käytön 

sallimiseksi tai laajentamiseksi, paitsi 

liitteessä V olevassa E osassa kuvattu 

edelleen kielletty pulssitrooli, tietyllä 

merialueella, niiden on esitettävä arvio 

tällaisten pyydysten käytön todennäköisistä 

vaikutuksista kohdelajeihin ja herkkiin 

lajeihin ja luontotyyppeihin. 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Tarkistus  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – B osa – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuraavia perän silmäkokoja on 

sovellettava Pohjanmerellä ja 

Skagerrakissa/Kattegatissa. 

Seuraavia perän silmäkokoja on 

sovellettava Pohjanmerellä ja 

Skagerrakissa/Kattegatissa, poikkeuksena 

on pulssitroolikalastus, joka on edelleen 

kielletty. 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Tarkistus  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – E osa – 1 alaotsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sähköpulssitroolien käyttö ICES-alueilla 

IVb ja IVc 

Poistetaan. 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 

lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Tarkistus  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden 

avulla 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite V – E osa – 1 alaotsikko – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen estämättä, mitä 13 artiklassa 

säädetään, kalastaminen 

sähköpulssitrooleilla sallitaan ICES-

alueilla IVb ja IVc tämän asetuksen 27 

artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan 

mukaisesti määritellyin edellytyksin, jotka 

koskevat pulssin ominaispiirteitä ja 

käytössä olevia valvonta- ja 

seurantatoimenpiteitä, seuraavat WGS84-

koordinaattijärjestelmää käyttäen mitatut 

koordinaatit yhdistävän loksodromin 

eteläpuolella: 

Poistetaan. 

– Yhdistyneen kuningaskunnan 

itärannikolla oleva piste leveyspiirin 55° 

N kohdalla 

 

– itään pisteeseen leveyspiirin 55° N 

ja pituuspiirin 5° E kohdalla 

 

– pohjoiseen pisteeseen leveyspiirin 

56° N kohdalla 

 

– itään pisteeseen Tanskan 

länsirannikolla leveyspiirin 56° N 

kohdalla. 

 

Or. fr 

Perustelu 

Sähköpurkaukset eivät ole valikoivia vaan tainnuttavat erotuksetta kaikki läheisyydessä olevat 
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lajit, myös nuoret kalat. Pohjois-Ranskan kalastajat toteavat, että sähköpulssitrooleilla 

varustetut alukset pienentävät vaarallisesti merianturakantoja alueilla, joilla tällaista 

kalastusta harjoitetaan. 

 

 

 


