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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2018 A8-0381/316 

Tarkistus  316 

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 – taulukko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Perän 

silmäkoko 
Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm 
Koko alue Ei ole 

Vähintään 

80 mm 
Koko alue Nephrops 

norvegicus -lajin 

tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 120 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

tai 

lajitteluristikko, 

jonka tankojen 

väli on enintään 

35 mm, tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Perän 

silmäkoko 
Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

100 mm 
Koko alue Ei ole. 

Vähintään 

80 mm 
Koko alue Nephrops 

norvegicus -lajin 

tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 120 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

tai 

lajitteluristikko, 

jonka tankojen 

väli on enintään 

35 mm, tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Vähintään 

80 mm 
ICES-alue 

IVb ja ICES-

alue IVc 

Valkoturskan 

kohdennettu 

kalastus (15 % 
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Vähintään 

80 mm 
ICES-alue 

IVb 

leveyspiirin 

54°30' N 

eteläpuolella 
ja ICES-alue 

IVc 

Merianturan 

kohdennettu 

kalastus 

puomitroolilla tai 

[pulssitroolilla]. 

Verkon etuosan 

yläosaan on 

asennettava 

ristikko, jonka 

silmäkoko on 

vähintään 180 

mm. 

Vähintään 

32 mm 
Koko alue Pandalus borealis 

-lajin kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

lajitteluristikko, 

jonka tankojen 

väli on vähintään 

19 mm, tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Vähintään 

16 mm 
Koko alue Pienten pelagisten 

lajien kohdennettu 

kalastus 

Harmaaturskan 

kohdennettu 

kalastus. 

Harmaaturskan 

kalastuksessa on 

asennettava 

lajitteluristikko, 

saaliista) 

puomitroolilla tai 

[pulssitroolilla]. 

Verkon etuosan 

yläosaan on 

asennettava 

ristikko, jonka 

silmäkoko on 

vähintään 180 

mm. 

Valkoturskan, 

makrillin ja 

lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus 

(yhteensä 50% 

saaliista). On 

asennettava 

vähintään 80 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko. 

Vähintään 

32 mm 
Koko alue Pandalus borealis 

-lajin kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

lajitteluristikko, 

jonka tankojen 

väli on vähintään 

19 mm, tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Vähintään 

16 mm 
Koko alue Pienten pelagisten 

lajien kohdennettu 

kalastus 

Harmaaturskan 

kohdennettu 

kalastus. 

Harmaaturskan 

kalastuksessa on 

asennettava 
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jonka tankojen 

väli on 22 mm. 

Crangon crangon 

-lajin kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

lajitteluristikko, 

seulaverkko tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Alle 16 

mm 
Koko alue Tuulenkalan 

kohdennettu 

kalastus 
 

lajitteluristikko, 

jonka tankojen 

väli on 22 mm. 

Crangon crangon 

-lajin kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

lajitteluristikko, 

seulaverkko tai 

vastaava valikoiva 

laite. 

Alle 16 

mm 
Koko alue Tuulenkalan 

kohdennettu 

kalastus 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Tarkistus  317 

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 – 2 kohta – taulukko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Silmäkoko Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm 
Koko alue Ei ole 

Vähintään 

100 mm 
Koko alue Merianturan tai 

lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. 

Vähintään 

50 mm 
Koko alue Pienten pelagisten 

lajien 

kohdennettu 

kalastus 
 

Silmäkoko Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm 
Koko alue Ei ollut. 

Vähintään 

90 mm 
Koko alue Kampelakalojen 

(50 % saaliista) 
tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus (50 % 

saaliista) 

Vähintään 

50 mm 
Koko alue Pienten pelagisten 

lajien 

kohdennettu 

kalastus 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Tarkistus  318 

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 VI – B osa – 1 kohta – taulukko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Perän 

silmäkoko 
Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm 
Koko alue Ei ole 

Vähintään 

100 mm 
Koko alue Kummeliturskan 

tai valkoturskan 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 100 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko. 

Vähintään 

80 mm 
Koko alue Nephrops 

norvegicus -lajin 

tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 120 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

Perän 

silmäkok

o 

Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintää

n 120 

mm 

Koko alue Ei ole 

Vähintää

n 80 mm 
ICES-alue 

VII 

Kummeliturskan,l

asikampelan ja 

merikrotin 

(yhteensä 50 % 

saaliista) tai 

valkoturskan (50 

% saaliista) 
kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 80mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

[tai vastaava 

valikoiva laite]. 

Kampelakalojen 

(30 % saaliista) 

kohdennettu 

kalastus 

ovitrooleilla1a tai 
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tai lajitteluristikko, 

jonka tankojen väli 

on enintään 35 

mm, tai vastaava 

valikoiva laite. 
 

lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

(50 % saaliista) 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 

80mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

[tai vastaava 

valikoiva laite]. 

Vähintää

n 80 mm 
Koko alue Nephrops 

norvegicus -lajin 

tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. On 

asennettava 

vähintään 120 

mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko 

tai lajitteluristikko, 

jonka tankojen väli 

on enintään 35 

mm, tai vastaava 

valikoiva laite. 

Vähintää

n 80 mm 
ICES-alueet 

VIIa,b, d, e, h 

ja j 

Merianturan 

kohdennettu 

kalastus 

puomitroolilla. 

Verkon etuosan 

yläosaan on 

asennettava 

ristikko, jonka 

silmäkoko on 

vähintään 180 

mm. 

Vähintää

n 80 mm 
ICES-

suuralueet 

VIId ja VIIe 

Valkoturskan, 

makrillin tai 

lajien, joihin ei 



 

AM\1143180FI.docx  PE614.331v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

sovelleta 

saalisrajoituksia 

(yhteensä 50 %), 

kohdennettu 

kalastus. 

Vähintää

n 16 mm 
Koko alue Pienten pelagisten 

lajien kohdennettu 

kalastus 
 

 _____________ 

 1 a On kiellettyä käyttää aluksella 

puomitroolia, jonka silmäkoko on 32–99 

millimetriä, seuraavat pisteet yhdistävän 

linjan pohjoispuolella: linja alkaa 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

itärannikolta pisteestä 55º pohjoista 

leveyttä, siitä itään pisteeseen 55º 

pohjoista leveyttä, 5º itäistä pituutta, sieltä 

pohjoiseen pisteeseen 56º pohjoista 

leveyttä ja siitä itään Tanskan 

länsirannikolla olevaan pisteeseen 56º 

pohjoista leveyttä. On kiellettyä käyttää 

puomitroolia, jonka silmäkoko on 32–119 

millimetriä, ICES-alueella IIa ja ICES-

suuralueella IV linjan 56º00' pohjoista 

leveyttä pohjoispuolella. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Tarkistus  319 

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 VI – B osa – 2 kohta – taulukko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Silmäkoko Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm1 
Koko alue Ei ole 

Vähintään 

100 mm 
Koko alue Merianturan tai 

lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. 

Vähintään 

50 mm 
Koko alue Pienten 

pelagisten lajien 

kohdennettu 

kalastus 
 

Silmäkoko Maantieteellis

et alueet 

Edellytykset 

Vähintään 

120 mm 
Koko alue Ei ollut. 

Vähintään 

100 mm1a 
Koko alue Kampelakalojen 

(50 % saaliista) 
tai lajien, joihin 

ei sovelleta 

saalisrajoituksia 

(50 % saaliista), 

kohdennettu 

kalastus. 

Koljan, 

valkoturskan, 

hietakampelan 

ja meribassin 

(70 % saaliista) 

kohdennettu 

kalastus. 

Vähintään 

50 mm 
Koko alue Pienten 

pelagisten lajien 

kohdennettu 

kalastus 
 

 ____________ 
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 1 a  ICES-alueella VIId sovellettava 

silmäkoko on 90 mm. 

Or. en 

 

 


