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22.4.2015 A8-0128/54 

Tarkistus  54 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) On aiheellista vahvistaa useita lajeja 

koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma 

ottaen huomioon turska-, silakka- ja 

kilohailikantojen välinen vuorovaikutus 

sekä näiden kantojen kalastuksen 

sivusaalislajit, erityisesti Itämeren 

punakampela-, silokampela-, kampela- ja 

piikkikampelakannat. Suunnitelman 

tavoitteena olisi oltava kyseisten kantojen 

kestävän enimmäistuoton saavuttaminen 

ja ylläpitäminen. 

(8) Tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa 

useita lajeja koskeva 

kalastuksenhoitosuunnitelma ottaen 

huomioon turska-, silakka- ja 

kilohailikantojen välinen vuorovaikutus 

sekä näiden kantojen kalastuksen 

sivusaalislajit, erityisesti Itämeren 

punakampela-, silokampela-, kampela- ja 

piikkikampelakannat. Suunnitelman 

tavoitteena olisi oltava asetuksen (EU) 

N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, että asianomaisten lajien 

populaatiot palautetaan ja pidetään 

pysyvästi kyseisten kantojen kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

suurempina samalla kun mahdollisimman 

suuressa määrin minimoidaan 

vaikutukset muihin lajeihin, kuten 

merilintuihin ja merinisäkkäisiin, ja 

muuhun meriympäristöön. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Tarkistus  55 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Suunnitelmaa sovelletaan myös ICES-

osa-alueilla 22–32 pyydettyyn 

punakampelaan, kampelaan, 

piikkikampelaan ja silokampelaan 

kalastettaessa kyseisiä kantoja. 

2. Tässä asetuksessa säädetään myös 

toimista, jotka koskevat ICES-osa-alueilla 

22–32 pyydettyjä punakampelan, 

kampelan, piikkikampelan ja 

silokampelan sivusaaliita sekä 

tahattomasti saaliiksi saatuja merilintuja 

ja merinisäkkäitä ja joita sovelletaan 

kalastettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja 

kantoja. 

Or. en 



 

AM\1058938FI.doc  PE555.109v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0128/56 

Tarkistus  56 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Ulrike Rodust 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) varmistamaan punakampela-, 

silokampela-, kampela- ja 

piikkikampelakantojen säilyminen ennalta 

varautuvan lähestymistavan mukaisesti. 

b) varmistamaan punakampela-, 

silokampela-, kampela- ja 

piikkikampelakantojen säilyminen 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

tasoja suurempina. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0128/57 

Tarkistus  57 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marco Affronte 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuustaso kyseisille 

kannoille, joka on saavutettava vuoteen 

2015 mennessä ja säilytettävä siitä 

eteenpäin, on seuraavien vaihteluvälien 

mukainen: 

1. Kalastuskuolevuuden tavoitetasossa on 

otettava huomioon viimeisimmät 

tieteelliset lausunnot, ja se on 

mahdollisuuksien mukaan saavutettava 

vuoteen 2015 mennessä ja vähitellen 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä sekä 

säilytettävä siitä eteenpäin kyseisten 

kantojen osalta. Kyseisten kantojen 

kalastuskuolevuuden on pysyttävä 

seuraavissa vaihteluväleissä: 

Kanta Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuu

den vaihteluväli 

Kanta Kalastuskuolevuu

den tavoitetason 

vaihteluväli 

Itämeren 

länsiosan turska 

0,23–0,29 Itämeren 

länsiosan turska 

0–0,26 

Itämeren itäosan 

turska 

0,41–0,51 Itämeren itäosan 

turska 

0–FMSY 

Itämeren 

keskiosan silakka 

0,23–0,29 Itämeren 

keskiosan silakka 

0–0,22 

Riianlahden 

silakka 

0,32–0,39 Riianlahden 

silakka 

0–0,32 

Selkämeren 

silakka 

0,13–0,17 Selkämeren 

silakka 

0–0,12 

Pohjanlahden 

silakka 

Ei määritelty Pohjanlahden 

silakka 

0–FMSY 
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Itämeren 

länsiosan silakka 

0,25–0,31 Itämeren 

länsiosan silakka 

0–0,32 

Itämeren kilohaili 0,26–0,32 Itämeren kilohaili 0–0,26 

 Kalastuskuolevuuden (F) tavoitearvona 

olisi oltava 0,8 kertaa FMSY. 

 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksen 4 artiklassa esitetyt arvot olivat alustavia, ja ICESin 

vertailuanalyysistä odotettiin ajantasaisia tietoja. ICES julkaisi lopulliset lukunsa 

31. maaliskuuta 2015, ja tässä tarkistuksessa monivuotiseen suunnitelmaan otetaan ICESin 

antamat uudet arvot, kuten kalatalousvaliokunnan äänestyksessä sovittiin. 



 

AM\1058938FI.doc  PE555.109v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0128/58 

Tarkistus  58 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kalastusmahdollisuudet olisi 

asetettava tasolle, jolla ne alle 5 prosentin 

todennäköisyydellä ylittävät 1 kohdassa 

olevassa taulukossa vahvistetut FMSY-

arvot. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Tarkistus  59 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos jonkin kyseisen kannan biomassa 

laskee tiettynä vuonna seuraavassa 

taulukossa vahvistettua tasoa 

alhaisemmaksi, on toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä kyseisen 

kannan kohdennetun kalastuksen 

keskeyttämiseksi. 

 Kanta Biomassa-

tason raja-

arvo (tonnia) 

 Itämeren länsiosan 

turska 

26 000 

 Itämeren itäosan 

turska 

63 000 

 Itämeren keskiosan 

silakka 

430 000 

 Riianlahden silakka Ei määritelty 

 Selkämeren silakka Ei määritelty 

 Pohjanlahden 

silakka 

Ei määritelty 

 Itämeren länsiosan 

silakka 

90 000 

 Itämeren kilohaili 410 000 

Or. en 



 

AM\1058938FI.doc  PE555.109v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Perustelu 

Taulukon arvot vastaavat ICESin Blim-arvoja eli tasoa, jolla kannan lisääntymiskyky on 

uhattuna ja rekrytointi vähenee. Jotta rekrytointi olisi mahdollisimman suurta, kohdennettu 

kalastaminen olisi lopetettava kunnes kanta toipuu. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Tarkistus  60 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jokin Itämeren punakampela-, 

kampela-, piikkikampela- tai 

silokampelakannoista on tieteellisten 

lausuntojen mukaan uhattuna, komissiolla 

on 15 artiklan mukaisesti valta antaa 

delegoituja säädöksiä uhanalaista kantaa 

koskevista erityisistä 

säilyttämistoimenpiteistä ja seuraavista 

aiheista: 

1. Jos jokin Itämeren punakampela-, 

kampela-, piikkikampela- tai 

silokampelakannoista on tieteellisten 

lausuntojen mukaan uhattuna, komissiolla 

on 15 artiklan mukaisesti valta antaa 

delegoituja säädöksiä punakampelan, 

silokampelan, kampelan ja 

piikkikampelan sivusaaliita koskevista 

erityisistä säilyttämistoimenpiteistä, 

merilintujen ja merinisäkkäiden 

tahattoman pyynnin minimoimisesta ja 

seuraavista teknisistä toimenpiteistä: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Tarkistus  61 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio arvioi suunnitelman vaikutukset 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin 

erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon 

muutokset tieteellisissä lausunnoissa, 

kuuden vuoden kuluttua suunnitelman 

voimaantulosta ja sen jälkeen joka kuudes 

vuosi. Komissio toimittaa näiden 

arviointien tulokset Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

Komissio arvioi suunnitelman vaikutukset 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

kantoihin ja niitä hyödyntäviin kalastuksiin 

sekä merilintuihin ja merinisäkkäisiin 

erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon 

muutokset tieteellisissä lausunnoissa, 

kuuden vuoden kuluttua suunnitelman 

voimaantulosta ja sen jälkeen joka kuudes 

vuosi. Komissio toimittaa näiden 

arviointien tulokset Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Tarkistus  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimenpiteet punakampelan, kampelan, 

piikkikampelan ja silokampelan ollessa 

uhattuina 

Punakampelaa, kampelaa, 

piikkikampelaa ja silokampelaa sekä 

tahattomia saaliita koskevat tekniset 

säilyttämistoimenpiteet 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0128/63 

Tarkistus  63 

Marco Affronte 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Suunnitelmalla pyritään edistämään 

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 

lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan 

tavoitteita ja erityisesti 

1. Suunnitelmalla varmistetaan asetuksen 

(EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa 

lueteltujen ja 

meristrategiapuitedirektiivissä 

2008/56/EY asetettujen yhteisen 

kalastuspolitiikan tavoitteiden 

saavuttaminen ja erityisesti 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Tarkistus  64 

Marco Affronte 

EFDD-ryhmän puolesta 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 

3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti 

varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen 

suojelu. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

toimenpiteillä on pyrittävä saavuttamaan 

3 artiklassa säädetyt tavoitteet ja erityisesti 

varmistamaan nuorten tai kutevien kalojen 

suojelu, johdonmukaisuus unionin 

ympäristölainsäädännön kanssa 

3 a artiklan mukaisesti ja kalastustoimien 

vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvien 

haittavaikutusten, kuten merilintujen ja 

merinisäkkäiden tahattoman pyynnin, 

minimoiminen. 

Or. en 

 

 


