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22.10.2018 A8-0310/91 

Tarkistus  91 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 

kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) ’parhailla käytettävissä olevilla 

tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan 

julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä 

lausuntoja, joiden tukena on uusimpia 

tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka 

on joko antanut tai vertaisarvioinut 

unionin tai kansainvälisellä tasolla 

tunnustettu riippumaton kansainvälinen 

tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-

taloudellinen kalastuskomitea (STECF) 

tai Kansainvälinen 

merentutkimusneuvosto (ICES), ja jotka 

täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 

25 artiklan vaatimukset; 

Or. en 

Perustelu 

Kalastuksenhoitopäätöksissä käytettävien tieteellisten lausuntojen on perustuttava 

riippumattomien ja kansainvälisten tieteellisten elinten työhön. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Tarkistus  92 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 

kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Keisarihummerikantojen suurin 

sallittu saalis läntisillä vesialueilla voi olla 

toiminnallisten yksiköiden saalisrajoitusten 
ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten 

tilastoruutujen saalisrajoitusten summa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 

soveltamista. 

3. Keisarihummerikannan suurin 

sallittu saalis läntisillä vesialueilla on 

vahvistettava kullekin toiminnalliselle 

yksikölle ja tarvittaessa on toteutettava 

toimenpiteitä tiettyjen toiminnallisten 

yksiköiden suojelemiseksi, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 

soveltamista. 

Or. en 

Perustelu 

Riippumattomien kansainvälisten tieteellisten elinten parhaiden käytettävissä olevien 

tieteellisten lausuntojen perusteella on jo usean vuoden ajan suositeltu, että näitä kaivautuvia 

lajeja olisi järkevintä hoitaa toiminnallisin yksiköin. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Tarkistus  93 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 

kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos myös kolmannet maat 

hyödyntävät yhteisesti tärkeitä kantoja, 

unionin olisi pyrittävä varmistamaan 

kyseisten kolmansien maiden kanssa, että 

kantoja hoidetaan kestävällä tavalla, joka on 

yhdenmukainen asetuksessa (EU) N:o 

1380/2013, erityisesti sen 2 artiklan 2 

kohdassa, sekä tässä asetuksessa säädettyjen 

tavoitteiden kanssa. Jos muodolliseen 

yhteisymmärrykseen ei päästä, unionin olisi 

pyrittävä kaikin tavoin saamaan aikaan 

yhteisiä järjestelyjä tällaisten kantojen 

kalastusta varten, jotta kestävä hoito olisi 

mahdollista, ja edistämään siten unionin 

toimijoiden tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä. 

1. Jos myös kolmannet maat 

hyödyntävät yhteisesti tärkeitä kantoja, 

unionin olisi pyrittävä varmistamaan 

kyseisten kolmansien maiden kanssa, että 

kantoja hoidetaan kestävällä tavalla, joka on 

yhdenmukainen asetuksessa (EU) N:o 

1380/2013, erityisesti sen 2 artiklan 

2 kohdassa, sekä tässä asetuksessa 

säädettyjen tavoitteiden kanssa. Jos 

muodolliseen yhteisymmärrykseen ei päästä, 

unionin olisi pyrittävä kaikin tavoin saamaan 

aikaan yhteisiä järjestelyjä tällaisten kantojen 

kalastusta varten, jotta kestävän 

enimmäistuoton mukainen kantojen 

hyödyntäminen olisi mahdollista 

viimeistään vuonna 2020 ja sen jälkeen. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Tarkistus  94 

Linnéa Engström 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 

kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle viimeistään 

[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen joka viides 

vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista 

ja vaikutuksista tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja näitä 

kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, erityisesti 

3 artiklassa säädettyjen päämäärien 

saavuttamisen osalta. 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle viimeistään 

[viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta] ja sen jälkeen joka viides 

vuosi kertomuksen suunnitelman tuloksista 

ja vaikutuksista tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja 

näitä kantoja hyödyntäviin kalastuksiin, 

erityisesti 3 artiklassa säädettyjen 

päämäärien saavuttamisen osalta, mikä 

käsittää kalakantojen elvyttämisen 

suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan 

saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja 

etenemisen kohti ympäristön hyvää tilaa. 
Komissio antaa etenkin aina 

kalastusmahdollisuuksien vahvistamisen 

jälkeen kertomuksen siitä, miten tehdyt 

päätökset vastaavat tämän asetuksen 

vaatimuksia. 

Or. en 

 

 


