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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan 
vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten 
kalastustoimista unionin vesillä
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0398),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0110/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0014/2019),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Tausta

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee eroamispäivästä lähtien kolmas maa. Sen aluevedet ja 
sen talousvyöhykkeen vedet eivät silloin ole enää osa unionin vesiä.

Jos erosopimusta ei tehdä (ja siihen asti kunnes mahdollinen tuleva unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välinen kalastusta koskeva sopimus on tehty), unionin kalastusalukset 
menettävät kalastusoikeutensa Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä. Vastaavasti Ison-Britannian kalastusalukset eivät pääse 
EU:n vesille sopimuksettoman brexitin ensimmäisestä päivästä alkaen.

Yhteisten järjestelyjen puuttuminen ei sinänsä estä Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja unionia 
myöntämästä tapauskohtaisesti pääsyä toistensa vesille ja antamasta tätä varten kalastuslupia 
toisen osapuolen aluksille. EU:n kalastusalusten olisi saatava kalastuslupa Yhdistyneeltä 
kuningaskunnalta – josta tulee ”kolmas maa” –, mutta niiden olisi myös hankittava 
rinnakkainen lupa lippujäsenvaltionsa viranomaisilta ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä 
hallinnoinnista annetun Euroopan unionin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2403 
(SMEFF-asetus) säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti. EU voi 
vastavuoroisuuden pohjalta myöntää yksittäisille ulkomaisille aluksille luvan kalastaa EU:n 
vesillä myös tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Osana varautumistoimia, joilla valmistaudutaan sopimuksettomaan brexitiin, Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät maaliskuussa 2019 asetuksen (EU) 2019/498 SMEFF-
asetuksen muuttamisesta. Näiden muutosten tarkoituksena oli erityisesti yksinkertaistaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan vesille tulevia EU:n aluksia ja EU:n vesillä kalastamisesta 
kiinnostuneita Yhdistyneen kuningaskunnan aluksia koskevia menettelyjä ja nopeuttaa lupien 
hallinnointia – mikäli vesille pääsyä koskevat vastavuoroiset oikeudet vahvistetaan. 
Muutoksilla mahdollistettiin myös se, että kiintiöiden vaihtamista Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa koskevaa nykyistä käytäntöä voidaan jatkaa niin kauan kuin 
Yhdistynyt kuningaskunta on unionin jäsen. Maaliskuussa 2019 annetussa asetuksessa (EU) 
2019/498 säädetyt varautumistoimet päättyisivät 31. joulukuuta 2019 mennessä.

Lainsäädäntöehdotuksen tavoite

Komission 4. syyskuuta 2019 esittämän asetusehdotuksen (COM(2019)0398) tarkoituksena 
on pidentää vuoteen 2020 asti maaliskuussa 2019 asetuksen (EU) 2019/498 mukaisesti 
hyväksyttyjen SMEFF-asetukseen liittyvien varautumistoimenpiteiden soveltamista. 
Vastavuoroista vesille pääsyä koskevien oikeuksien myöntäminen edellyttää, että 
kalastustoiminta on kestävää yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden mukaisesti.

Puheenjohtajan välittämä kalatalousvaliokunnan kanta

Koska Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu ero EU:sta on edelleen epävarma, vuodeksi 2019 
vahvistettua väliaikaista kehystä tarvitaan edelleen vuonna 2020.
Kalatalousvaliokunnassa 24. syyskuuta tästä lainsäädäntöehdotuksesta käydyn ensimmäisen 
keskustelun jälkeen valiokunta sopi (kahden jäsenen vastustaessa) 2. lokakuuta, että ehdotus 
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hyväksytään ilman tarkistuksia työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohdan mukaista 
yksinkertaistettua menettelyä noudattaen.

Kalatalousvaliokunnan puheenjohtajana toimiva esittelijä suosittelee näin ollen, että 
parlamentti hyväksyy ehdotuksen ilman tarkistuksia.
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ASIAN KÄSITTELY
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät 
kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten 
kalastustoimet unionin vesillä

Viiteasiakirjat COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Annettu EP:lle (pvä) 5.9.2019

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH
16.9.2019

Esittelijä(t)
       Nimitetty (pvä)

Chris Davies
2.10.2019

Yksinkertaistettu menettely - päätös 
tehty (pvä)

2.10.2019

Valiokuntakäsittely 24.9.2019 2.10.2019

Hyväksytty (pvä) 2.10.2019

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) 4.10.2019


