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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/293 

Tarkistus  293 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Teknisillä toimenpiteillä tulisi 

edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista 

eli sitä, että kalastetaan kestävän 

enimmäistuoton tasoilla, vähennetään ei-

toivottuja saaliita ja lopetetaan saaliiden 

poisheittäminen, sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2008/56/EY18 säädetyn ympäristön hyvän 

tilan saavuttamista. 

(7) Teknisillä toimenpiteillä tulisi 

edistää YKP:n tavoitteiden saavuttamista 

siten, että palautetaan pyydetyt kannat 

niille tasoille, jotka voivat tuottaa kestävän 

enimmäistuoton, vähennetään ei-toivottuja 

saaliita ja lopetetaan saaliiden 

poisheittäminen, sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2008/56/EY18 säädetyn ympäristön hyvän 

tilan saavuttamista. 

_________________ _________________ 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista (EUVL 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista (EUVL 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/294 

Tarkistus  294 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) varmistettava, että komission 

päätöksen 2010/477/EU liitteessä olevassa 

B osassa esitettyjä kuvaajia 1, 3, 4 ja 6 

koskevat arviointiperusteet täytetään. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/295 

Tarkistus  295 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(a) varmistetaan, että säilyttämisen 

vähimmäisviitekokoa pienempien 

meriympäristön lajien saaliit eivät 

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

2 kohdan ja 15 artiklan mukaisesti ylitä 

viittä tilavuusprosenttia; 

(a) varmistetaan, että säilyttämisen 

vähimmäisviitekokoa pienempien 

meriympäristön lajien saaliita 

vähennetään viiden vuoden kuluessa 

tämän asetuksen julkaisupäivästä 

asteittain tasoille, jotka ovat 1 a kohdassa 

määritellyn tärkeimmän kalastuksen 

osalta 50 prosenttia alempia. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/296 

Tarkistus  296 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Sen estämättä, mitä 2 artiklassa 

määrätään, tätä artiklaa sovelletaan 

kansainvälisiin vesialueisiin ja 

kolmansien maiden vesialueisiin. 

Or. en 



 

AM\1143176FI.docx  PE614.331v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/297 

Tarkistus  297 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kun jäsenvaltiot eivät esitä yhteisiä 

suosituksia, komissiolle siirretään 

tarvittaessa valta antaa delegoituja 

säädöksiä liitteissä V–X olevassa A osassa 

lueteltujen säilyttämisen 

vähimmäisviitekokojen muuttamiseksi tai 

tällaisten viitekokojen vahvistamiseksi 

siten, että meriympäristön lajien nuoria 

yksilöitä suojellaan. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Tarkistus  298 

Marco Affronte 

Verts/ALE-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 

25 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kun jäsenvaltiot eivät esitä yhteisiä 

suosituksia, komissiolle siirretään valta 

antaa delegoituja säädöksiä, jotta edellä 

lueteltuja luonnonsuojelutoimenpiteitä 

voidaan käyttää herkkien lajien ja 

luontotyyppien suojelemiseksi. 

Or. en 

 


