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TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kalatalousvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 

edistettävä meriympäristön suojelua, 

kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien 

lajien kestävää hoitoa ja erityisesti 

ympäristön hyvän tilan saavuttamista 

vuoteen 2020 mennessä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

(1) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 

varmistettava meriympäristön suojelu ja 

kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien 

lajien kestävä hoito sekä edistettävä 

ympäristön hyvän tilan saavuttamista 

vuoteen 2020 mennessä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2008/56/EY40 1 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

__________________ __________________ 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 

kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Alueellistamista olisi sovellettava 

sellaisten räätälöityjen toimenpiteiden 

luomisessa, joissa otetaan huomioon 

jokaisen kalastusalueen erityispiirteet ja 

suojellaan niiden ympäristöolosuhteita. 
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Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Kalastusmahdollisuuksia olisi 

osoitettava asetuksen (EY) N:o 1380/2013 

17 artiklan periaatteiden mukaisesti 

noudattaen avoimia ja tasapuolisia 

perusteita, ympäristöön liittyvät, 

sosiaaliset ja taloudelliset perusteet 

mukaan luettuina. 

Kalastusmahdollisuudet olisi myös 

jaettava tasapuolisesti kalastuksen eri 

osa-alueiden, kuten perinteisen 

kalastuksen ja pienimuotoisen 

kalastuksen, kesken. Lisäksi 

jäsenvaltioiden olisi tarjottava 

kannustimia kalastusaluksille, jotka 

käyttävät valikoivia kalastusvälineitä tai 

kalastustekniikoita, joilla on vähäinen 

ympäristövaikutus. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Korvaaviin toimenpiteisiin voi 

tarvittaessa kuulua myös komission 

lainsäädäntöehdotuksia ja komission 

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan 

mukaisesti vahvistamia kiireellisiä 

toimenpiteitä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio varmistaa, että monivuotisen Komissio varmistaa, että monivuotisen 
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suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja 

niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan 

viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta ja sen jälkeen viiden 

vuoden välein. Komissio toimittaa 

arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja 

niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan 

kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta ja sen jälkeen viiden 

vuoden välein, erityisesti, jotta voidaan 

todeta, onko kalakantojen 

palauttamisessa kestävän enimmäistuoton 

mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 

pitämisessä tällaisilla tasoilla edistytty. 

Komissio toimittaa tämän arvioinnin 

tulokset Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle ja voi tarvittaessa 

viimeisimmät tieteelliset lausunnot 

huomioon ottaen ehdottaa mukautuksia 

monivuotiseen suunnitelmaan tai aloittaa 

menettelyn delegoitujen säädösten 

muuttamiseksi. 
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ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja 

hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma 

Viiteasiakirjat COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

PECH 

1.3.2017 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

ENVI 

1.3.2017 

Hyväksytty (pvä) 7.9.2017    

 

 


