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10.1.2018 A8-0381/272 

Tarkistus  272 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. On kiellettyä käyttää ankkuroituja 

verkkoja, pussiverkkoja tai riimuverkkoja 

direktiivien 92/43/ETY, 2009/147/EY ja 

2008/56/EY mukaisesti nimetyillä alueilla, 

sillä tämä heikentää herkkien lajien ja 

luontotyyppien suojelun tasoa. 

Or. en 

Perustelu 

Seisovat verkot on tunnustettu erityiseksi uhaksi monille merinisäkäs- ja merilintulajeille. On 

olennaisen tärkeää, että nimettyjen alueiden suojelutavoitteet saavutetaan. 
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10.1.2018 A8-0381/273 

Tarkistus  273 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 

31 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) suojelemaan herkkiä lajeja ja 

luontotyyppejä, kun niiden säilymiseen 

kohdistuu todistetusti vakava uhka. 

Or. en 

Perustelu 

Välittömin toimin toteutettavia suojatoimia olisi sovellettava myös suojelemaan herkkiä lajeja 

ja luontotyyppejä, kun niiden säilymiseen kohdistuu todistetusti vakava uhka. 
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10.1.2018 A8-0381/274 

Tarkistus  274 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 2 alaotsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimenpiteet valaiden tahattomien 

saaliiden vähentämiseksi ICES-alueella 

IIIa ja ICES-suuralueella IV 

Toimenpiteet merinisäkkäiden tahattomien 

saaliiden vähentämiseksi ICES-alueella 

IIIa ja ICES-suuralueella IV 

Or. en 

Perustelu 

Termi on laajennettava ”merinisäkkäiksi”, joka kattaa myös hylkeet sekä delfiinit, pyöriäiset 

ja valaat. Hylkeitä joutuu paljon sivusaaliiksi. Luontotyyppidirektiivissä säädetään hylkeiden 

suojelusta, ja niiden olisi kuuluttava toimenpiteiden piiriin. 
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10.1.2018 A8-0381/275 

Tarkistus  275 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimenpiteet merilintujen 

tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi  

 1. Pohjanmerellä on käynnistettävä 

tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan 

kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten 

ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja 

määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä 

ratkaisuja. 

 2. Pohjanmerellä on sovellettava 

alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä 

voidaan korvata muilla teknisillä 

toimenpiteillä, sillä tieteellisessä 

tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu 

alueita, joilla herkkien vesilintujen 

tiedetään joutuneen tahattomasti 

sivusaaliiksi. 

 3. Pohjanmerellä pitkäsiimalla 

kalastavien alusten on käytettävä 

tieteellisesti testattujen teknisten 

ratkaisujen yhdistelmää, kuten tori-

siimoja, siimojen painon muuttamista ja 

pitkäsiimapyydysten laskemista pimeän 

aikaan mahdollisimman vähäisellä, 

turvallisuuden kannalta tarpeellisella 

kannen valaistuksella. Yhdistelmät olisi 

määritettävä pyydysmallien ja niiden 

lajien mukaan, joita alukset 

todennäköisesti saavat saaliiksi. 
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Ilmoituksen olisi oltava kansainvälisesti 

sovituissa suuntaviivoissa vahvistettujen 

standardien mukainen. 

 4. Jäsenvaltioiden on valvottava ja 

arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien 

toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden 

vaikutusta saaliisiin ja 

pyyntiponnistuksiin. 

Or. en 

Justification 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the North Sea. Seabirds are incidentally caught in gillnets as well as longlines. In the 

Netherlands, annual gillnet bycatch estimates ranged from 12,000-50,000. Species bycaught 

include Greater Scaup, Red-breasted Merganser, Great-crested Grebe, Northern Fulmar, 

Razorbills and Common and Black Guillemot.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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/276 

Tarkistus  276 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 1 kohta – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimenpiteet valaiden tahattomien 

sivusaaliiden vähentämiseksi ICES-alueilla 

VIa ja VIId, e, f, g, h ja j 

1. Toimenpiteet merinisäkkäiden 

tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi 

ICES-alueilla VI ja VII 

Or. en 

Perustelu 

Termi on laajennettava ”merinisäkkäiksi”, joka kattaa myös hylkeet sekä delfiinit, pyöriäiset 

ja valaat. Hylkeitä joutuu paljon sivusaaliiksi. Luontotyyppidirektiivissä säädetään hylkeiden 

suojelusta, ja niiden olisi kuuluttava toimenpiteiden piiriin. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/277 

Tarkistus  277 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 2 kohta – 2.1 alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.1. Luoteisilla vesillä on 

käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta 

voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä 

pyydysten ja pyyntiponnistusten 

päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä 

koskevia teknisiä ratkaisuja. 

Or. en 

Justification 

Seabirds are incidentally caught throughout the whole of the North Western Waters. 

Estimated 56,000 seabirds drown in the Gran Sol, offshore of western Ireland from the 

Spanish demersal longline fleet alone.  Records of bycatch are also known in Western 

Scotland, Ireland and France. Northern Fulmar and Great Shearwater bycatch is the largest. 

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 A8-0381/278 

Tarkistus  278 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 2 kohta – 2.2 alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.2. Luoteisilla vesillä on sovellettava 

alueellisia toimenpiteitä, kunnes nämä 

voidaan korvata muilla teknisillä 

toimenpiteillä, sillä tieteellisessä 

tutkimuksessa näillä vesillä on kartoitettu 

alueita, joilla herkkien vesilintujen 

tiedetään joutuneen tahattomasti 

sivusaaliiksi. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/279 

Tarkistus  279 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 – D osa – 2 kohta – 2.3 alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.3. Jäsenvaltioiden on valvottava ja 

arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien 

toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden 

vaikutusta saaliisiin ja 

pyyntiponnistuksiin. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/280 

Tarkistus  280 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 VII – D osa – 1 kohta – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimenpiteet valaiden tahattomien 

saaliiden vähentämiseksi ICES-suuralueilla 

VIII ja IXa 

1. Toimenpiteet merinisäkkäiden 

tahattomien saaliiden vähentämiseksi 

ICES-suuralueilla VIII ja IX 

Or. en 

Perustelu 

Termi on laajennettava ”merinisäkkäiksi”, joka kattaa myös hylkeet sekä delfiinit, pyöriäiset 

ja valaat. Hylkeitä joutuu paljon sivusaaliiksi. Luontotyyppidirektiivissä säädetään hylkeiden 

suojelusta, ja niiden olisi kuuluttava toimenpiteiden piiriin. 
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10.1.2018 A8-0381/281 

Tarkistus  281 

Ricardo Serrão Santos 

S&D-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 VII – D osa – 2 kohta – 2.1 alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.1. Lounaisilla vesillä on 

käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta 

voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä 

pyydysten ja pyyntiponnistusten 

päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä 

koskevia teknisiä ratkaisuja. 

Or. en 

Justification 

Incidental catches of seabirds are known throughout all of South Western Waters, including 

in the Spanish Bay of Biscay and in Portuguese Waters. Estimates in Portuguese waters 

suggest 30,000 birds caught per year, including from purse seine, demersal longline, gillnets 

and polyvalent gears. The critically endangered Balearic shearwater is one of the species 

incidentally caught. 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%. 

 

 


