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Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0819 – C6-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Struan Stevenson

Tarkistus 23
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kansainväliseltä 
merentutkimusneuvostolta (ICES) 
äskettäin saadun tieteellisen lausunnon 
mukaan ICES-alueiden VII e sekä VIII a 
ja b kielikampelakannan korkea 
kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että 
meressä elävien sukukypsien kalojen 
määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla 
kannat eivät ehkä pysty täydentymään 
lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä 
syystä romahdusvaarassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkein tuoreimpien tieteellisten raporttien mukaan kielikampelakannat eivät ole turvallisten 
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biologisten rajojen alapuolella. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston lausuntoon 
pohjautuva komission ehdotus ei ole ajan tasalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Struan Stevenson

Tarkistus 24
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava 
näiden kantojen elvyttäminen turvallisiin 
biologisiin rajoihin 5–10 vuodessa.

(3) Suunnitelmien tavoitteena olisi oltava 
sen varmistaminen, että nämä kannat 
pysyvät turvallisissa biologisissa rajoissa.

Or. en

Perustelu

Kaikkein tuoreimpien tieteellisten raporttien mukaan nämä kannat eivät ole turvallisten 
biologisten rajojen alapuolella, joten hoitosuunnitelmien tavoitteena on näiden rajojen 
turvallisuuden varmistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 25
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava suunnitelmaa toteuttaessaan, 
että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat 
ja muut sidosryhmät osallistuvat siihen 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Kalastajien ja muiden sidosryhmien osallistumisen vahvistaminen on YKP:n uudistusta 
koskevissa tavoitteissa erittäin keskeistä. Tämä olisi mainittava erityisesti tässä neuvoston 
asetuksessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dirk Sterckx

Tarkistus 26
16 artikla

Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
kalansaalistietojen kirjaamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä 
syyskuuta 1983 annetun komission 
asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 
2 kohdassa säädetään, aluksella pidetyn 
kalan arvioidut määrät kilogrammoina 
saavat poiketa enintään 5 prosenttia 
kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta.

Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden 
kalansaalistietojen kirjaamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä 
syyskuuta 1983 annetun komission 
asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 
2 kohdassa säädetään, aluksella pidettyjen 
kilogrammoina ilmoitettujen kalamäärien 
arviot saavat poiketa 8 prosenttia 
kalastuspäiväkirjan luvusta. Jos yhteisön 
lainsäädännössä ei vahvisteta 
minkäänlaista mukautuskerrointa, 
sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa 
mukautuskerrointa, jonka alla alus 
purjehtii.

Or. nl

Perustelu

Olisi loogista soveltaa samoja määriä kuin kummeliturskan elvyttämistä koskevassa 
suunnitelmassa, josta säädetään vastikään hyväksytyssä asetuksessa (EY) N:o 811/2004 
(10 artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Morillon

Tarkistus 27
17 artikla

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki jollakin 
1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 
50 kilogramman suuruiset kielikampelan 
määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla 
ennen myyntiä.

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki jollakin 
1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 
100 kilogramman suuruiset kielikampelan 
määrät punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla 
ennen myyntiä.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Morillon

Tarkistus 28
19 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa 
tarkoitetulla alueella pyydetyt 
50 kilogrammaa ylittävät 
kielikampelamäärät, jotka on ensin purettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen 
niiden kuljettamista ensimmäisestä 
purkamissatamasta muualle.

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa 
tarkoitetulla alueella pyydetyt 
100 kilogrammaa ylittävät 
kielikampelamäärät, jotka on ensin purettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen 
niiden kuljettamista ensimmäisestä 
purkamissatamasta muualle.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Morillon

Tarkistus 29
19 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 
kaikkien kielikampelan 50 kilogrammaa 
ylittävien määrien, jotka kuljetetaan 
johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on 
purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on 
oltava jäljennös asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä ilmoituksesta, joka koskee 
kuljetetun kielikampelan määriä. Asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei 
sovelleta.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 
kaikkien kielikampelan 100 kilogrammaa 
ylittävien määrien, jotka kuljetetaan 
johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on 
purettu tai mihin ne on tuotu, mukana on 
oltava jäljennös asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä ilmoituksesta, joka koskee 
kuljetetun kielikampelan määriä. Asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei 
sovelleta.

Or. fr


