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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2018 A8-0381/330 

Tarkistus  330 

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 – C osa – 7.1 kohta – johdanto-osa 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

7.1 Kielletään makrillin kohdennettu 

kalastus vedettävillä pyydyksillä, joiden 

perän silmäkoko on pienempi kuin 80 mm, 

ja kurenuotilla, jos yli 50 tonnia aluksella 

pidetystä saaliista koostuu makrillista, 

alueella, joka jää seuraavien WGS84-

järjestelmää käyttäen mitattujen 

peräkkäisten koordinaattien kautta 

kulkevien loksodromien sisäpuolelle: 

7.1 Kielletään makrillin kohdennettu 

kalastus vedettävillä pyydyksillä, joiden 

perän silmäkoko on pienempi kuin 80 mm, 

ja kurenuotilla, paitsi jos makrillin paino 

on elopainoisena enintään 15 prosenttia 

kaikista aluksella olevista pyydetyn 

makrillin ja muiden meren eliöiden 

kokonaismääristä, alueella, joka jää 

seuraavien WGS84-järjestelmää käyttäen 

mitattujen peräkkäisten koordinaattien 

kautta kulkevien loksodromien 

sisäpuolelle: 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen tavoitteena on mukauttaa kalastusta realiteetteihin. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/331 

Tarkistus  331 

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 – C osa – 9.1 kohta – 1 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– Kummeliturskan kohdennetussa 

kalastuksessa käytetyt ankkuroitavat 

verkot, joiden silmäkoko on vähintään 

120 mm ja jotka ovat enintään 100 silmän 

korkuisia, jos kaikkien käytettyjen 

verkkojen kokonaispituus ei ole yli 25 km 

alusta kohti ja vedessäpitoaika on enintään 

24 tuntia. 

– kummeliturskan (85 prosenttia 

saaliista) kohdennetussa kalastuksessa 

käytetyt ankkuroitavat verkot, joiden 

silmäkoko on vähintään 100 mm ja jotka 

ovat enintään 100 silmän korkuisia, jos 

kaikkien käytettyjen verkkojen 

kokonaispituus ei ole yli 25 km alusta kohti 

ja vedessäpitoaika on enintään 24 tuntia. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/332 

Tarkistus  332 

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 VII – 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Tarkistus  333 

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 VII – A osa – taulukko – 16 rivi 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Piikkimakrillit (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa ei 

sovelleta Azorien saarten lähivesillä, jotka 

kuuluvat Portugalin suvereniteettiin tai 

lainkäyttövaltaan, pyydettyyn 

sinipiikkimakrilliin (Trachurus picturatus). 

Tarkistus  

Piikkimakrillit (Trachurus spp.) 15 cm1,1 a, 1 b 

 __________________ 

 1 Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa ei 

sovelleta Azorien saarten lähivesillä, jotka 

kuuluvat Portugalin suvereniteettiin tai 

lainkäyttövaltaan, pyydettyyn 

sinipiikkimakrilliin (Trachurus picturatus). 

 1 a. Enintään 5 prosenttia 

piikkimakrilleista voi olla kooltaan 12–

15 cm. Tämän määrän valvomiseksi 

saaliiden painoon sovelletaan 

muuntokerrointa 1,20. Näitä säännöksiä 

ei sovelleta purkamisvelvoitteen alaisiin 

saaliisiin. 

 1 b Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 

1380/2013 15 artiklassa säädetään, 

säilyttämisen vähimmäisviitekokoa ei 
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sovelleta sardiiniin, sardelliin, silliin, 

piikkimakrilliin ja makrilliin, jos niitä 

kutakin on enintään 10 prosenttia 

aluksella pidettyjen saaliiden 

kokonaiselopainosta. 

 Alamittaisten sardiinien, sardellien, 

sillien, piikkimakrillien ja makrillien 

prosenttiosuus lasketaan suhteessa 

kaikkien aluksella olevien meren eliöiden 

elopainoon lajittelun tai aluksesta 

purkamisen jälkeen. 

 Prosenttiosuus voidaan laskea yhden tai 

useamman edustavan otoksen perusteella. 

Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää 

toiseen alukseen siirron, aluksesta 

purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, 

esillä pidon tai myynnin aikana. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään säilyttämään lainsäädäntö ennallaan. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.1.2018 A8-0381/334 

Tarkistus  334 

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 VII – B osa – 1 kohta – taulukko – 2 a rivi (uusi) 

 

 

Komission teksti  

  

Tarkistus  

Vähintään 70 mm1 a Koko alue Ei ole 

_________   

1 a. Kummeliturskan kohdennetussa 

kalastuksessa (40 prosenttia saaliista) 

on käytettävä vähintään 100 mm:n 

silmäkokoa ICES-alueilla VIII a, b, d 

ja e. 

  

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella otetaan uudelleen käyttöön alueella nykyisin käytettävä silmäkoko. Se antaa 

myös mahdollisuuden pitää voimassa kummeliturskan pyynnissä nyt käytettävä silmäkoko. 

Nykykäytännön valossa nykyinen 20 prosentin kynnysarvo vaikuttaa kuitenkin 

ongelmalliselta. Siksi ehdotetaan 40 prosentin kynnysarvon vahvistamista, koska se antaisi 

mahdollisuuden soveltaa purkamisvelvoitetta siten, että nykyisille kalastusmenetelmille ei 

aiheudu huomattavia seurauksia. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Tarkistus  335 

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 VII – B osa – 1 kohta – taulukko – 5 rivi 

 

 

Komission teksti  

Vähintään 55mm Koko alue Lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

tai pilkkupagellin 

kohdennettu 

kalastus 

Tarkistus   

Vähintään 55 mm Koko alue Lajien, joihin ei 

sovelleta 

saalisrajoituksia, 

kohdennettu 

kalastus (30 % 

saaliista) 

  Pilkkupagellin 

kohdennettu 

kalastus (30 % 

saaliista) 

  Makrillin, 

piikkimakrillin ja 

mustakitaturskan 

kohdennettu 

kalastus (60 % 

saaliista) 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksella toistetaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 

 


