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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/299 

Tarkistus  299 

Nils Torvalds 

ALDE-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 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Tarvitaan mitattavia tavoitteita 

tehokkaan alueellistamismenettelyn 

toteuttamiseksi samalla kun varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset kaikilla 

EU:n merialueilla. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/300 

Tarkistus  300 

Nils Torvalds 

ALDE-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) tuettava direktiivin 2008/56/EY 

mukaisten kuvaajien 1, 3, 4 ja 6 

käyttöönottoa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0381/301 

Tarkistus  301 

Nils Torvalds 

ALDE-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 asteittain tasoille, jotka ovat 

1 a kohdassa (uusi) määritellyn 

tärkeimmän kalastuksen osalta 

25 prosenttia alempia. 
Asetukseen (EU) N:o 1380/2013 

sisältyvässä 18 artiklassa kuvatun 

menettelyn mukaisesti komissiolla on 

valta hyväksyä delegoituja säädöksiä 

aiemmassa alakohdassa tarkoitetun 

vähennysasteen sopeuttamiseksi 

STECF:n hyväksymän tieteellisen 

tutkimuksen perusteella. 

 Tarkistettu vähennysaste on hyväksyttävä 

samalla menettelyllä kuuden vuoden 

välein. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Tarkistus  302 

Nils Torvalds 

ALDE-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 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi tämän asetuksen 

32 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 

1380/2013 18 artiklan mukaisesti 

määrittelemällä tämän artiklan 1 kohdan 

a alakohdan soveltamista varten 

 (a) kyseisessä alakohdassa tarkoitettu 

tärkein kalastus; 

 (b) säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 

pienempien meriympäristön lajien 

nykyisten saaliiden taso kunkin 

tärkeimmän kalastuksen osalta 

jäsenvaltioiden viitevuosilta 2010–2015 

toimittamien tietojen perusteella. 

 Tässä artiklassa edellä tarkoitettujen 

delegoitujen säädösten osalta jäsenvaltiot 

voivat antaa yhteisen suosituksen 

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 

1 kohdan mukaisesti viimeistään 

12 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 

 Jos yhteistä suositusta ei ole annettu tässä 

artiklassa mainittuun 12 kuukauden 

määräaikaan mennessä, komissio antaa 

kyseiset delegoidut säädökset viimeistään 

18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä. 
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