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10.1.2018 A8-0381/282 

Tarkistus  282 

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 – 2.2 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.2. Lounaisilla 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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/283 

Tarkistus  283 

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 – 2.3 kohta (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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/284 

Tarkistus  284 

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 VIII – D osa – 1 kohta – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimenpiteet valaiden tahattomien 

sivusaaliiden vähentämiseksi 

1. Toimenpiteet merinisäkkäiden 

tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi 

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 A8-0381/285 

Tarkistus  285 

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 VIII – D osa – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimenpiteet merilintujen 

tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi 

 1.1. Itämerellä on käynnistettävä 

tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan 

kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten 

ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja 

määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä 

ratkaisuja. 

 1.2. Itämerellä 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. 

 1.3 Jäsenvaltioiden on valvottava ja 

arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien 

toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden 

vaikutusta saaliisiin ja 

pyyntiponnistuksiin. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Perustelu 

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, 

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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/286 

Tarkistus  286 

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 IX – D osa – 1 kohta – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimenpiteet valaiden tahattomien 

sivusaaliiden vähentämiseksi 

1. Toimenpiteet merinisäkkäiden 

tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi 

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 A8-0381/287 

Tarkistus  287 

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 IX – D osa – 2 kohta – 2.1 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.1. Välimerellä on käynnistettävä 

tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan 

kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten 

ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja 

määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä 

ratkaisuja. 

Or. en 

Perustelu 

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%. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/288 

Tarkistus  288 

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 IX – D osa – 2 kohta – 2.2 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.2. Välimerellä 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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/289 

Tarkistus  289 

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 IX – D osa – 2 kohta – 2.3 kohta (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 A8-0381/290 

Tarkistus  290 

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 X – D osa – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimenpiteet merilintujen 

tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi 

 1. Mustallamerellä on käynnistettävä 

tieteellisiä ohjelmia, jotta voidaan 

kartoittaa herkkien lajien sekä pyydysten 

ja pyyntiponnistusten päällekkäisyyksiä ja 

määrittää pyydyksiä koskevia teknisiä 

ratkaisuja. 

 2. Mustallamerellä 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. Jäsenvaltioiden on valvottava ja 

arvioitava käyttöön otettujen ehkäisevien 

toimenpiteiden tehokkuutta, myös niiden 

vaikutusta saaliisiin ja 

pyyntiponnistuksiin. 

Or. en 
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Perustelu 

Merilintuja koskevat ehkäisevät toimenpiteet puuttuivat. Mustallamerellä olisi sovellettava 

varovaisuusperiaatetta. Merilintujen tahattomaksi sivusaaliiksi joutumisesta ja kalastuksen 

vaikutuksista tiedetään hyvin vähän. Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä tutkimusohjelmia 

vaikutuksen laajuuden selvittämiseksi sekä tarvittavien teknisten toimenpiteiden 

määrittämiseksi. 
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10.1.2018 A8-0381/291 

Tarkistus  291 

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 XI – B a osa (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 B a osa 

 Herkkiä lajeja koskevat ehkäisevät 

toimenpiteet 

 1. Toimenpiteet merinisäkkäiden 

tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi 

 1.1. Alukset eivät saa käyttää seisovia 

verkkoja ja ajoverkkoja, pelagisia trooleja 

tai korkeasuisia trooleja taikka harjoittaa 

muita kalastuksia, jotka todistetusti 

aiheuttavat sivusaaliita syrjäisimmillä 

alueilla, ellei samalla käytetä toimivaksi 

todennettua ennalta ehkäisevää 

teknologiaa. Poikkeuksia olisi sallittava 

ainoastaan sellaisia kalastuksia varten, 

jotka todistetusti aiheuttavat erittäin 

vähän sivusaaliita. 

 1.2. Edellä olevaa 1.1 kohtaa ei 

sovelleta kalastustoimiin, joita 

harjoitetaan yksinomaan tieteellisiä 

tutkimuksia varten asianomaisen 

jäsenvaltion tai asianomaisten 

jäsenvaltioiden luvalla tai alaisuudessa ja 

joiden tavoitteena on uusien teknisten 

toimenpiteiden kehittäminen valaiden 

tahattoman pyydystämisen ja tappamisen 

vähentämiseksi. 

 1.3. Jäsenvaltioiden on tähän 
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tarkoitettujen vuosittaisten 

valvontajärjestelmien kautta seurattava ja 

arvioitava tieteellisin tutkimuksin tai 

pilottihankkein 1.1 kohdassa kuvattujen 

ehkäisevien laitteiden käytön vaikutuksia 

kyseisissä kalastuksissa ja kyseisillä 

alueilla. 

 2. Toimenpiteet merilintujen 

tahattomien sivusaaliiden minimoimiseksi 

 2.1. Syrjäisimmillä alueilla on 

käynnistettävä tieteellisiä ohjelmia, jotta 

voidaan kartoittaa herkkien lajien sekä 

pyydysten ja pyyntiponnistusten 

päällekkäisyyksiä ja määrittää pyydyksiä 

koskevia teknisiä ratkaisuja. 

 2.2. Syrjäisimmillä alueilla 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 

Perustelu 

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. 

 

 


