
 

AM\1143256FI.docx  PE614.331v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/320 

Tarkistus  320 

Gabriel Mato 

PPE-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 

10 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, aluksella on kiellettyä pitää tai 

käyttää ajoverkkoja Itämerellä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Kielto käyttää ajoverkkoja Itämerellä otettiin käyttöön delfiinien tahattomien saaliiden 

välttämiseksi. Puolassa julkaistujen tieteellisten raporttien mukaan delfiinien tahattomia 

saaliita ei ole esiintynyt ajoverkkoja käytettäessä. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Tarkistus  321 

Gabriel Mato 

PPE-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 

10 artikla – 4 kohta – 5 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– seuraavien lajien tai heimojen 

hait: Hexanchus griseus; Cetorhinus 

maximus; kaikki Alopiidae-heimon lajit; 

Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä säännös koskee erityisesti Välimerta. Sitä ei pitäisi ulottaa koskemaan yleisesti kaikkia 

muita merialueita. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Tarkistus  322 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 4 rivi 

 

 

Komission teksti  

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. 

Tarkistus  

Vähintään 80 mm1 a ICES-alue IVb ja ICES-

alue IVc 

Merianturan (15 % 

saaliista) kohdennettu 

kalastus puomitroolilla. 

Verkon etuosan yläosaan 

on asennettava ristikko, 

jonka silmäkoko on 

vähintään 180 mm. 

 

  Valkoturskan, makrillin 

ja lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu kalastus 

(yhdistettynä 

55 prosenttia saaliista). 

On asennettava 

vähintään 100 mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko. 
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___________   

1 a On kiellettyä käyttää 

aluksella puomitroolia, 

jonka silmäkoko on 32–

99 mm, 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 mm, ICES-alueella 

IIa ja ICES-suuralueella 

IV linjan 56º00' pohjoista 

leveyttä pohjoispuolella. 

  

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella toistetaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Tarkistus  323 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 3 rivi 

 

 

Komission teksti  

Vähintään 100 mm Koko alue Merianturan tai 

lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus. 

Tarkistus  

Vähintään 90 mm Koko alue Kampelakalojen 

(50 % saaliista) 
tai lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia 

(50 % saaliista), 

kohdennettu 

kalastus 

Or. en 

Perustelu 

Alueilla VIId ja IIa ja Pohjanmerellä sovelletaan nykyisin säännöstä, joka koskee 90 mm:n 

silmäkoon käyttöä (asetuksen 850/98 liite VI). Tämän silmäkoon käytön ehtona tietyssä 

kalastuksessa olisi oltava tietty prosenttiosuus saaliista. Prosenttiosuutta mukautetaan kunkin 

kalastuksen todellisen tilanteen mukaan. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Tarkistus  324 

Gabriel Mato 

PPE-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 – A osa – taulukko – 14 rivi 

 

 

Komission teksti  

Makrillit (Scomber spp.) 20 cm 

Tarkistus  

Makrillit (Scomber spp.) 20 cm1 a 

 

 ___________ 

 1 a Sardiinin, sardellin, sillin, 

piikkimakrillin ja makrillin säilyttämisen 

vähimmäisviitekokoja ei sovelleta, jos 

niiden osuus aluksella pidettyjen kunkin 

lajin saaliiden kokonaiselopainosta on 

alle 10 prosenttia. 
 Alamittaisten sardiinien, sardellien, 

sillien, piikkimakrillien ja makrillien 

prosenttiosuus lasketaan suhteessa 

kaikkien aluksella olevien meren eliöiden 

elopainoon lajittelun tai aluksesta 

purkamisen jälkeen. 
 Prosenttiosuus lasketaan yhden tai 

useamman edustavan otoksen perusteella. 

Mainittua 10 prosentin rajaa ei saa ylittää 

toiseen alukseen siirron, aluksesta 

purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, 

esillä pidon tai myynnin aikana. 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksella pyritään säilyttämään lainsäädäntö ennallaan. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Tarkistus  325 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 3 rivi 

 

 

Komission teksti  

Vähintään 100 mm Koko alue Kummeliturskan tai 

valkoturskan kohdennettu 

kalastus. On asennettava 

100 mm:n neliösilmäinen 

valikointiristikko. 

Tarkistus  

Vähintään 80 mm ICES-alue VII Kummeliturskan, 

lasikampelan ja merikrotin 

(yhteensä 50 % saaliista) tai 

valkoturskan (50 % 

saaliista) kohdennettu 

kalastus. On asennettava 

80 mm:n neliösilmäinen 

valikointiristikko. 

  Kampelakalojen (30 % 

saaliista) kohdennettu 

kalastus ovitrooleilla1 a tai 

lajien, joihin ei sovelleta 

saalisrajoituksia, (50 % 

saaliista) kohdennettu 

kalastus. On asennettava 

vähintään 80 mm:n 

neliösilmäinen 

valikointiristikko. 

  __________________ 

  1 a Kokonaissaalis voi 

sisältää enintään 
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10 prosenttia turskaa ja 

koljaa. 

  

Or. en 

Perustelu 

On määriteltävä erityisesti näitä kalastuksia koskeva silmäkoko saaliiden koostumuksen 

mukaisesti. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Tarkistus  326 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 4 rivi 

 

 

Komission teksti  

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. 

Tarkistus  

Vähintään 80 mm Koko alue Nephrops norvegicus -lajin (30 % 

saaliista) kohdennettu kalastus. On 

asennettava vähintään 120 mm:n 

neliösilmäinen valikointiristikko tai 

lajitteluristikko, jonka tankojen väli 

on enintään 35 mm, tai vastaava 

valikoiva laite. 

Or. en 

Perustelu 

On määriteltävä erityisesti näitä kalastuksia koskeva silmäkoko saaliiden koostumuksen 

mukaisesti. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Tarkistus  327 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 5 rivi 

 

 

Komission teksti  

Vähintään 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. 

Tarkistus  

Vähintään 80 mm ICES-alueet 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h ja j 

Merianturan (15 % saaliista) 

kohdennettu kalastus 

puomitroolilla. Verkon etuosan 

yläosaan on asennettava ristikko, 

jonka silmäkoko on vähintään 180 

mm. 

Or. en 

Perustelu 

On määriteltävä erityisesti näitä kalastuksia koskeva silmäkoko saaliiden koostumuksen 

mukaisesti. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Tarkistus  328 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 5 a rivi (uusi) 

 

 

Komission teksti  

   

Tarkistus  

Vähintään 80 mm ICES-

suuralueet VIId 

ja VIIe 

Valkoturskan, makrillin tai lajien, 

joihin ei sovelleta saalisrajoituksia 

(yhteensä 50 %), kohdennettu 

kalastus. 

Or. en 

Perustelu 

On määriteltävä erityisesti näitä kalastuksia koskeva silmäkoko saaliiden koostumuksen 

mukaisesti. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Tarkistus  329 

Gabriel Mato 

PPE-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 – 3 rivi 

 

 

Komission teksti  

Vähintään 100 mm Koko alue Merianturan tai lajien, joihin ei 

sovelleta saalisrajoituksia, 

kohdennettu kalastus. 

Tarkistus  

Vähintään 100 mm1 a Koko alue Kampelakalojen (50 % saaliista) 
tai lajien, joihin ei sovelleta 

saalisrajoituksia (50 % saaliista), 

kohdennettu kalastus. 

 

 

 

 

__________ 

 Koljan, valkoturskan, 

hietakampelan ja meribassin 

(70 % saaliista) kohdennettu 

kalastus. 

 

1 a ICES-alueella VIId 

sovellettava silmäkoko on 

90 mm. 

  

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella toistetaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 

 


