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elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella ja asetuksen 
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Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

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

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

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
kalastuskuolevuuden tasoa on tarpeen 
valvoa siten, että kuolevuuden aleneminen
vuosittain on erittäin todennäköistä.

(6) Tavoitteen saavuttamiseksi 
kalastuskuolevuutta on tarpeen valvoa siten, 
että kutukypsien yksilöiden määrän 
vuosittainen kasvu meressä on erittäin 
todennäköistä.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta 
voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen 
menettely kyseisten kalakantojen suurimpien 
sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi 
ja ottamalla käyttöön kalastuskieltoalueita
ja kilowattipäivärajoituksia sisältävä
järjestelmä, jossa tähän kalakantaan 
kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan 
tasoille, joilla TACien ylittyminen on 
epätodennäköistä.

(7) Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta 
voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen 
menettely kyseisten kalakantojen suurimpien 
sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi 
ja ottamalla käyttöön rajoituksia, joilla
tähän kalakantaan kohdistuvaa
pyyntiponnistusta rajoitetaan tasoille, joilla 
TACien ylittyminen on epätodennäköistä.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 26
2 ARTIKLA

Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää 
kyseessä olevat kannat turvallisten 
biologisten rajojen sisälle.

Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää 
kyseessä olevat kannat turvallisten 
biologisten rajojen sisälle riittävän nopeasti 
ICESin antamien tietojen mukaisesti. 
Tämä edellyttää sitä, että kahden vuoden 
kuluessa on saavutettava 35 000 tonnin 
kutevan kannan biomassa kummeliturskan 
osalta. Tätä lukua muutetaan tieteellis-
teknis-taloudellisen kalastuskomitean 
antamien uusien tieteellisten tietojen 
mukaisesti.

Or. es

Tuoreimpien tieteellisten tietojen mukaisesti kummeliturskakannan elvyttämisen on 
perustuttava siihen, että saavutetaan tieteellisten tahojen suosittelema biomassan taso.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 27
2 ARTIKLA

Elvytyssuunnitelman tavoitteena on elvyttää 
kyseessä olevat kannat turvallisten 
biologisten rajojen sisälle.

Elvytyssuunnitelman tavoitteet koostuvat

a) edellä 1 artiklan a kohdassa 
tarkoitettujen kantojen osalta siitä, että 
kymmenen vuoden aikavälillä lisätään 
sukukypsien yksilöiden määriä siten, että 
saavutetut arvot ovat 35 000 tonnia tai 
enemmän;
b) edellä 1 artiklan b ja c kohdassa 
tarkoitettujen kantojen osalta siitä, että 
kymmenen vuoden kuluessa elvytetään 
kärsineet kannat siten, että ne ovat jälleen 
turvallisten biologisten rajojen sisällä.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 28
4 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Eteläisen kummeliturskakannan TAC
vahvistetaan 5 artiklan mukaisesti.

2. Eteläisen kummeliturskakannan TAC 
määritellään 5 artiklan perusteella, kun 
tieteellis-teknis-taloudellinen 
kalastuskomitea katsoo ICESin 
tuoreimman raportin perusteella, että 
kutukypsien yksilöiden määrä on 25000 
tonnia tai enemmän.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 29
5 ARTIKLA

1. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan 

Vuoden 2006 TAC vahvistetaan tasolle, 
joka vastaa kalastuskuolevuusarvoa 0,40. 
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kalastuskuolevuuden olevan ICESin 
tuoreimman raportin perusteella yli 
0,17 vuodessa, TAC ei saa ylittää 
saalistasoa, jolla se ICESin tuoreimpaan 
raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen 
arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuden vähentymiseen 
TACin soveltamisvuonna 10 prosenttia 
verrattuna arvioituun edellisen vuoden 
kalastuskuolevuuteen.

Elvytyssuunnitelman seuraavien vuosien 
TAC ei saa ylittää saalismäärän tasoa, joka 
tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean tekemän ICESin 
tuoreimpaan raporttiin perustuvan 
tieteellisen arvion mukaisesti vastaa 
kalastuskuolevuusarvoa 0,40.

2. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan 
kalastuskuolevuuden olevan ICESin 
tuoreimman raportin perusteella enintään 
0,17 vuodessa, TAC vahvistetaan sellaiselle 
saalistasolle, jolla se ICESin tuoreimpaan 
raporttiin perustuvan STECF:n tieteellisen 
arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuteen 0,15 vuodessa TACin 
soveltamisvuonna.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 30
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella yli 0,17 vuodessa, TAC ei saa 
ylittää saalistasoa, jolla se ICESin 
tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n 
tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin 
soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna 
arvioituun edellisen vuoden 
kalastuskuolevuuteen.

1. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella yli 0,31 vuodessa, TAC ei saa 
ylittää saalistasoa, jolla se ICESin 
tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n 
tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin 
soveltamisvuonna enintään 10 prosenttia 
vuodessa verrattuna arvioituun edellisen 
vuoden kalastuskuolevuuteen.

Or. pt
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Perustelu

Kalastuskuolevuuden kohdearvo on liian kunnianhimoinen, eikä se sovi yhteen alan 
taloudellisen ja rahoituksellisen todellisuuden kanssa. Huomattakoon, että hyväksyttäessä 
komission ehdottama kalastuskuolevuusarvo (F), kalastuskuolevuuden vähentämistä 
edistettäisiin yli 60 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 31
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella yli 0,17 vuodessa, TAC ei saa 
ylittää saalistasoa, jolla se ICESin 
tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n 
tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin 
soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna 
arvioituun edellisen vuoden 
kalastuskuolevuuteen.

1. Jos STECF on arvioinut eteläisen
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella yli 0,27 vuodessa, TAC ei saa 
ylittää saalistasoa, jolla se ICESin 
tuoreimpaan raporttiin perustuvan STECF:n 
tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin 
soveltamisvuonna 10 prosenttia verrattuna 
arvioituun edellisen vuoden 
kalastuskuolevuuteen.

Or. es
Perustelu

Tarkistuksessa katsotaan, että tällä kalastuskuolevuustasolla varmistetaan kalavarojen 
kestävä käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 32
5 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella enintään 0,17 vuodessa, TAC 
vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se 
ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan 
STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuteen 0,15 vuodessa TACin 
soveltamisvuonna.

2. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella enintään 0,31 vuodessa, TAC 
vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se 
ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan 
STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuteen 0,31 vuodessa TACin 
soveltamisvuonna.

Or. pt
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Perustelu

Kalastuskuolevuuden kohdearvo on liian kunnianhimoinen, eikä se sovi yhteen alan 
taloudellisen ja rahoituksellisen todellisuuden kanssa. Huomattakoon, että hyväksyttäessä 
komission ehdottama kalastuskuolevuusarvo (F), kalastuskuolevuuden vähentämistä 
edistettäisiin yli 60 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 33
5 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella enintään 0,17 vuodessa, TAC 
vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se 
ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan 
STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuteen 0,15 vuodessa TACin 
soveltamisvuonna.

2. Jos STECF on arvioinut eteläisen 
kummeliturskakannan kalastuskuolevuuden 
olevan ICESin tuoreimman raportin 
perusteella enintään 0,27 vuodessa, TAC 
vahvistetaan sellaiselle saalistasolle, jolla se 
ICESin tuoreimpaan raporttiin perustuvan 
STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa 
kalastuskuolevuuteen 0,27 vuodessa TACin 
soveltamisvuonna.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksessa katsotaan, että tällä kalastuskuolevuustasolla varmistetaan kalavarojen 
kestävä käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 34
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

TACien vaihtelua koskevat rajoitukset Poistetaan.
1. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen ensimmäisenä 
soveltamisvuotena:
a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden 
TACin yli 25 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 
25 prosenttia suurempi kuin kyseisen 
edellisen vuoden TAC;
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b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden 
TACin yli 25 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 
25 prosenttia pienempi kuin kyseisen 
edeltävän vuoden TAC.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 35
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen toisesta soveltamisvuodesta
alkaen:

2. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen ensimmäisestä 
soveltamisvuodesta alkaen:

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 36
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden 
TACin yli 15 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 
15 prosenttia suurempi kuin kyseisen
edellisen vuoden TAC;

a) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC ylittää edellisen vuoden 
TACin yli 10 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 
10 prosenttia suurempi kuin kyseisen 
edellisen vuoden TAC;

Or. pt

Perustelu

Johtuen TACien perättäisistä vähennyksistä, joita on tehty viime vuosina, ja jotta 
pehmennettäisiin ja lievennettäisiin vaikutuksia, jotka johtuvat TACien jatkuvasta 
vähentämisestä, ehdotetaan TACien suurimmaksi mahdolliseksi vähennykseksi 10 prosenttia 
vuodessa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 37
7 A ARTIKLA (uusi)

7 a artikla
TACien määritteleminen erityisolosuhteissa
Kun tieteellis-teknis-taloudellinen 
kalastuskomitea katsoo ICESin 
tuoreimman raportin pohjalta, että 
eteläisen kummeliturskakannan 
kutukypsien yksilöiden määrä on alla 
25000 tonnia, noudatetaan seuraavia 
määräyksiä:
a) kun havaitaan, että 5 artiklan 
soveltaminen TACin soveltamisvuoden 
päättyessä saa aikaan eteläisen 
kummeliturskakannan kutukypsien 
yksilöiden määrän lisäyksen, joka ylittää 
25000 tonnia, kyseistä artiklaa sovelletaan;
b) kun havaitaan päinvastaista, neuvosto 
vahvistaa määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta seuraavaksi vuodeksi TACin, 
joka on pienempi kuin 5 artiklassa 
tarkoitetun menetelmän soveltamisesta 
johtuva TAC.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 38
7 A ARTIKLA (uusi)

7 a artikla
Jäsenvaltioiden on oltava joustavia 
pyyntiponnistusten vähentämisjärjestelmän 
soveltamisen suhteen ja pantava täytäntöön 
kansallisia suunnitelmia, jotka sopivat eri 
jäsenvaltioiden erityistilanteeseen.
Näihin toimenpideyhdistelmiin voidaan 
lukea mukaan valikoiva alusten 
romuttaminen, kalastuslaivaston toiminnan 
tilapäinen keskeyttäminen ja/tai 
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vuosittaisten kalastuspäivien 
enimmäismäärien vahvistaminen 
aluskohtaisesti. Asianmukaisiksi katsotut 
toimenpideyhdistelmät ilmoitetaan 
komissiolle, joka edellä esitettyjen 
seikkojen perusteella tekee ehdotuksen 
neuvostolle päätöksen tekemiseksi 
määräenemmistöllä.
Jäsenvaltion hyväksymiä toimia on 
noudatettava kaikissa yhteisön aluksissa, 
jotka kalastavat sen määräämis- ja 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla 
ottaen huomioon kalavarojen 
säilyttämiseen liittyvä syrjinnän 
kieltäminen.

Or. pt

Perustelu

Tällä tarkistusehdotuksella mahdollistetaan se, että pyyntiponnistuksen vähentäminen 
saavutetaan toimilla, jotka kohdistuvat yksinomaan aluksiin, jotka ovat vastuussa 
suurimmasta osasta kummeliturskan ja keisarihummerin kalastuksesta muita toimia 
rajoittamatta. Tällä mahdollistetaan se, että näillä samoilla toimenpiteillä palvellaan 
yhteisön etuja aiheuttamatta haittaa kansallisille alusten omistajille, joita kummeliturskan ja 
keisarihummerin kalastus ei koske.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 39
8 ARTIKLA

Kilowattipäivien sallittujen 
enimmäismäärien vahvistaminen

Poistetaan.

Neuvosto päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta kilowattipäivien 
sallitun enimmäismäärän, joka ei ylitä 
kyseessä olevia kantoja seuraavana vuonna 
kalastaville kunkin jäsenvaltion 
alusryhmille liitteessä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti laskettua määrää.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 40
9 ARTIKLA

Tietokannan perustaminen ja sen rakenne Poistetaan.
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
tietokanta, joka sisältää jokaisen 
1 artiklassa tarkoitetun maantieteellisen 
alueen, 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson 
jokaisen vuoden ja jokaisen sen 
jäsenvaltion lipun alla purjehtivan ja 
yhteisössä rekisteröidyn aluksen, josta on 
purettu keisarihummeria ja/tai eteläistä 
kummeliturskaa kyseisen jakson aikana, 
osalta seuraavat tiedot:
a) aluksen nimi ja sisäinen 
rekisteröintinumero;
b) aluksen moottoreiden tuottama koneteho 
kilowatteina mitattuna neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2930/86 mukaisesti;
c) jäljempänä 13 artiklassa määriteltyjen 
satamastapoissaolopäivien lukumäärä;
d) puretun eteläisen kummeliturskan 
määrä tonneina;
e) puretun keisarihummerin määrä
tonneina;
f) kilowattipäivät, jotka saadaan kertomalla 
satamastapoissaolopäivien lukumäärä 
aluksen moottoreiden tuottamalla 
kilowatteina ilmaistulla koneteholla.
2. Tietokanta on perustettava seuraaviin 
päivämääriin mennessä:
a) 31 päivänä lokakuuta 2004 vuodet 2001, 
2002 ja 2003 kattavan kolmivuotisen 
viitejakson osalta;
b) vuotta 2004 seuraavina vuosina kunkin 
vuoden 15 päivänä heinäkuuta edeltävän 
kolmivuotisen viitejakson osalta.
3. Tietokanta on toimitettava komissiolle 
paperilla ja atk-muodossa viimeistään 
15 päivänä marraskuuta 2004 2 kohdan 
a alakohdassa säädetyn viitejakson osalta 
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ja viimeistään asianomaisen vuoden 
31 päivänä heinäkuuta 2 kohdan 
b alakohdassa säädetyn viitejakson osalta.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 41
10 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden suorittamat laskelmat Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on laskettava seuraavat 
määrät:
a) viitejakson kilowattipäivien 
keskimääräinen lukumäärä jokaisen 
9 artiklassa tarkoitettuun tietokantaan 
kuuluvan aluksen osalta;
b) edellä 9 artiklassa tarkoitettuun 
tietokantaan sisältyvien alusten 
kilowattipäivien keskimääräisten 
lukumäärien kokonaismäärä, joka on 
a alakohdan mukaisesti laskettujen 
kilowattipäivien keskimääräisten 
lukumäärien summa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
laskelmaa mukautetaan tarvittaessa 
neuvoston päätöksessä 97/413/EY 
säädettyjen pyyntiponnistusrajoitusten 
huomioon ottamiseksi.
3. Laskelmien tulokset on toimitettava 
komissiolle samoja, 9 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä määräaikoja noudattaen.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 42
11 ARTIKLA
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Kilowattipäivien jakaminen Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on päätettävä vuosittain 
kilowattipäivien sallitun enimmäismäärän 
jakamisesta lippunsa alla purjehtivien ja 
yhteisössä rekisteröityjen alusten kesken.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 43
12 ARTIKLA

Alusluettelo Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava kahden 
kuukauden kuluessa 8 artiklassa 
tarkoitetusta neuvoston päätöksestä 
jokaisen 1 artiklassa tarkoitetun 
maantieteellisen alueen osalta komissiolle 
luettelo, jossa on niiden alusten nimet ja 
sisäiset rekisterinumerot, joille 
kilowattipäiviä on myönnetty.
2. Siihen saakka kun jäsenvaltio toimittaa 
1 kohdan mukaiset luettelot komissiolle, 
sovelletaan komissiolle viimeksi toimitettua 
luetteloa.
Jos tällaisia luetteloita ei ole aiemmin 
toimitettu komissiolle, luetteloon kuuluviksi 
katsotaan alukset, joiden nimet ja sisäiset 
rekisterinumerot sisältyvät viimeisintä 
viitejaksoa koskevaan 9 artiklassa 
tarkoitettuun tietokantaan.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 44
13 ARTIKLA

Satamastapoissaolopäivät Poistetaan.
1. Yksittäiselle alukselle myönnetyt 
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kilowattipäivät muunnetaan vastaavaksi 
määräksi satamastapoissaolopäiviä 
jakamalla kilowattipäivien lukumäärä 
aluksen moottoreiden kilowatteina 
ilmaistulla koneteholla, lisäämällä saatuun 
tulokseen 0,5 ja jättämällä ottamatta 
huomioon tuloksena olevan luvun 
desimaalit tai muut murto-osat.
2. Satamastapoissaolopäivällä tarkoitetaan 
mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin 
jaksoa jollekin 1 artiklassa tarkoitetulle 
maantieteelliselle alueelle saapumisesta 
laskettuna tai sellaisen ajanjakson mitä 
tahansa osaa.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 45
14 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden velvollisuudet Poistetaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
mikään 12 artiklassa tarkoitetussa 
luettelossa mainituista aluksista ole poissa 
satamasta eikä 1 artiklassa tarkoitetuilla 
maantieteellisillä alueilla useampia kuin 
13 artiklan 1 kohdassa lasketun määrän 
päiviä.

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 46
15 ARTIKLA

1. Alus, jota ei ole merkitty 12 artiklassa 
tarkoitettuun luetteloon, ei saa purkaa 
aluksesta eikä uudelleenlastata 1 artiklassa 
tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla 
pyydettyä eteläistä kummeliturskaa eikä 

Aluksille, jotka saavat toisinaan vahingossa 
saaliiksi kummeliturskaa ja/tai 
keisarihummeria, sallitaan 10 prosentin 
sivusaalis kalastusmatkaa kohden ja 
enintään 5 tonnia vuodessa. 
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keisarihummeria.
2. Siihen saakka kun jäsenvaltio perustaa 
tietokannan ja toimittaa sen komissiolle 
9 artiklan mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion 
kaikkia aluksia kielletään purkamasta 
eteläistä kummeliturskaa ja 
keisarihummeria, jotka on pyydetty joltakin 
1 artiklassa tarkoitetulta maantieteelliseltä 
alueelta.

Or. pt

Perustelu

Tällä toimenpiteellä vältetään saaliin hylkääminen aluksilla, jotka saavat toisinaan saaliiksi 
kummeliturskaa ja keisarihummeria, ja mahdollistetaan entistä parempi kyseisiä kantoja 
koskevien tietojen käsittely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 47
16 ARTIKLA

Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 19 a artiklassa säädetään, 
mainitun asetuksen 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 
19 j artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka 
sisältyvät 9 artiklassa säädettyyn 
tietokantaan ja toimivat 1 artiklassa 
tarkoitetuilla alueilla.

Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 19 a artiklassa säädetään, 
mainitun asetuksen 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 
19 j artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka
toimivat 1 artiklassa tarkoitetuilla alueilla.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 48
16 ARTIKLA

Pyyntiponnistusilmoitukset Poistetaan.
Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 
2847/93 19 a artiklassa säädetään, 
mainitun asetuksen 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 
19 j artiklaa sovelletaan aluksiin, jotka 
sisältyvät 9 artiklassa säädettyyn 
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tietokantaan ja toimivat 1 artiklassa 
tarkoitetuilla alueilla.

Or. pt

Perustelu

Ehdotettua toimenpideyhdistelmää pidetään liiallisena, ja hallinnollisesta näkökulmasta 
kalastajien, jotka kalastavat mainituilla alueilla (rannikkoalueet), on mahdoton hyväksyä sitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 49
17 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 pidetyn 
eteläisen kummeliturskan arvioidut määrät 
kilogrammoina saavat poiketa enintään 
10 prosenttia kalastuspäiväkirjaan 
merkitystä luvusta.

Or. pt

Perustelu

Tämä arvo on järkevämpi, koska se on lähempänä yleistä lainsäädäntöä ja koska se ei haittaa 
saaliiden valvontaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 50
18 ARTIKLA

Purettujen saaliiden punnitseminen Poistetaan.
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki jollakin 
1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt 
yli 50 kilogramman suuruiset eteläisen 
kummeliturskan ja/tai yli 50 kilogramman 
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suuruiset keisarihummerin määrät 
punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla 
ennen myyntiä.

Or. pt

Perustelu

Portugalissa ei ole pakollista myydä pakastettua kummeliturskaa kalahuutokaupalla, mikä 
tekee kyseisen artiklan noudattamisen mahdottomaksi erityisesti tietyille äyriäisiä troolilla 
kalastaville aluksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 51
18 ARTIKLA

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki jollakin 
1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 
50 kilogramman suuruiset eteläisen 
kummeliturskan ja/tai yli 50 kilogramman
suuruiset keisarihummerin määrät punnitaan 
kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava, että kaikki jollakin 
1 artiklassa tarkoitetulla alueella pyydetyt yli 
300 kilogramman suuruiset eteläisen 
kummeliturskan ja/tai yli 150 kilogramman 
suuruiset keisarihummerin määrät punnitaan 
kalahuutokaupan vaaoilla ennen myyntiä.

Or. es

Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummallekin lajille, ja sillä aiheutettaisiin joukko 
hyvin kalliita velvollisuuksia, jotka koskevat aluksia, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 52
20 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa 
tarkoitetulla alueella pyydetyt eteläisen 
kummeliturskan 50 kilogrammaa ylittävät 
määrät ja keisarihummerin 50 kilogrammaa
ylittävät määrät, jotka on ensin purettu 
kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan ennen 
niiden kuljettamista ensimmäisestä 

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa 
tarkoitetulla alueella pyydetyt eteläisen 
kummeliturskan 300 kilogrammaa ylittävät 
määrät ja keisarihummerin 
150 kilogrammaa ylittävät määrät, jotka on 
ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, 
punnitaan ennen niiden kuljettamista 
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purkamissatamasta muualle. ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 53
20 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia, että kaikki jollakin 1 artiklassa 
tarkoitetulla alueella pyydetyt eteläisen 
kummeliturskan 50 kilogrammaa ylittävät 
määrät ja keisarihummerin 50 kilogrammaa
ylittävät määrät, 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 eteläisen 
kummeliturskan 300 kilogrammaa ylittävät 
määrät ja keisarihummerin 
150 kilogrammaa ylittävät määrät, jotka on 
ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, 
punnitaan ennen niiden kuljettamista 
ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.

Or. es

Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummallekin lajille, ja sillä aiheutettaisiin joukko 
hyvin kalliita velvollisuuksia, jotka koskevat aluksia, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 54
20 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 
eteläisen kummeliturskan tai 
keisarihummerin 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 näiden lajien kuljetettuja 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, 
eteläisen kummeliturskan 300 kilogrammaa 
tai keisarihummerin 150 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 näiden 
lajien kuljetettuja määriä. Asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei 
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sovelleta.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Rosa Miguélez Ramos

Tarkistus 55
20 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 
eteläisen kummeliturskan tai 
keisarihummerin 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 näiden lajien kuljetettuja 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, 
eteläisen kummeliturskan 300 kilogrammaa
tai keisarihummerin 150 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 näiden 
lajien kuljetettuja määriä. Asetuksen (ETY) 
N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei 
sovelleta.

Or. es

Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummallekin lajille, ja sillä aiheutettaisiin joukko 
hyvin kalliita velvollisuuksia, jotka koskevat aluksia, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 56
22 ARTIKLA

29 b artikla (asetus (EY) N:o 850/98)

Pohjatroolien ja hummerimertojen käyttö 
on kiellettyä maantieteellisillä alueilla, joita 
rajoittaa seuraavien koordinaattien kautta 
kulkeva viiva:

Tämän elvytyssuunnitelman kohteena 
olevien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
hallinnollisiin toimenpiteisiin ja otettava 
huomioon sosioekonominen tilanteensa 
sekä kalakantojen erityistilanne ja käytetyt 
pyydykset.
Kyseisiä toimenpiteitä on sovellettava 
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kaikkiin laivastoihin, jotka kalastavat 
Portugalin ja Espanjan määräys- ja 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla.
Edellä mainittuun toimenpideyhdistelmään 
kuuluvat
1. kalastuskieltoalueen perustaminen 
3–4 kuukaudeksi vuosittain liitteessä 
mainitulla alueella keisarihummerin 
elpymisen suojelemiseksi.

Alue 1: Alue 1:
43°35' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä 
pituutta

36°54' pohjoista leveyttä, 7°40' läntistä 
pituutta

43°45' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä 
pituutta

36°34' pohjoista leveyttä, 7°40' läntistä 
pituutta

43°37' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä 
pituutta

36°34' pohjoista leveyttä, 7°19' läntistä 
pituutta

43°55' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä 
pituutta

36°54' pohjoista leveyttä, 7°19' läntistä 
pituutta

Alue 2: 2. Kaikkia laivastoja koskeva 
keisarihummerin pyynti- ja purkukielto 
1 päivänä syyskuuta ja 31 päivänä 
lokakuuta välisenä aikana.

43°37' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä 
pituutta

3. Ayriäisten, katkaravun, Aristeus 
antennatus- ja Aristeomorpha foliacea -
sekä Plesiopenaeus edwadsiamus -
katakrapujen sekä keisarihummerin pyynti-
ja purkukielto 24 päivänä joulukuuta ja 
helmikuun viimeisen päivän välisenä 
aikana.

43°50' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä 
pituutta

4. Näiden lajien kalastukseen 
erikoistuneiden kalastusalusten lopullinen 
käytöstä poistaminen kalastusalusten 
valikoivan romuttamisen avulla.

44°00' pohjoista leveyttä, 006°45' läntistä 
pituutta
43°34' pohjoista leveyttä, 006°45' läntistä 
pituutta
Alue 3:

42°00' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä 
pituutta
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42°27' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä 
pituutta
42°27' pohjoista leveyttä, 009°30' läntistä 
pituutta
42°00' pohjoista leveyttä, 009°30' läntistä 
pituutta
Alue 4:
37°45' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä 
pituutta
38°10' pohjoista leveyttä, 009°00' läntistä 
pituutta
38°10' pohjoista leveyttä, 009°15' läntistä 
pituutta
37°45' pohjoista leveyttä, 009°20' läntistä 
pituutta
Alue 5:
36°05' pohjoista leveyttä, 007°00' läntistä 
pituutta
36°35' pohjoista leveyttä, 007°00' läntistä 
pituutta
36°45' pohjoista leveyttä, 007°18' läntistä 
pituutta
36°50' pohjoista leveyttä, 007°50' läntistä 
pituutta
36°25' pohjoista leveyttä, 007°50' läntistä 
pituutta".

Or. pt

Perustelu

Tämän elvytyssuunnitelman kohdemaiden on entistä helpompaa laatia strategioita kantojen 
elvyttämiseksi, kun otetaan huomioon kalastusta koskeva tilanne ja sosioekonomiset 
olosuhteet, joita on tarpeen puolustaa. Muuttamatta tämän elvytyssuunnitelman pääasiallista 
tavoitetta ehdotetaan alaa vähemmän vahingoittavia vaihtoehtoja. Tässä artiklassa käsitelty 
ja liitteessä esitelty tilapäinen kalastuskieltoalue on tulosta Portugalissa ja Espanjassa 
tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista useiden vuosien ajalta ja monien alusten toteuttamina. 
Ehdotetut rajat koskevat alueita, joissa on suurin keskittymä pieniä keisarihummereita 
(IPIMAR:n vahvistamat tiedot), mistä syystä tämä alue on ensisijainen suhteessa komission 
samasta alueesta tekemään ehdotukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Duarte Freitas

Tarkistus 57
22 A ARTIKLA (uusi)

22 a artikla
Komissio laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa esitetään 
johtopäätökset kummeliturskan ja 
keisarihummerin elvytyssuunnitelman 
täytäntöönpanon tuloksista, mukaan lukien 
suunnitelmaan kiinteästi kuuluvat 
sosioekonomiset tiedot. Tämä kertomus on 
laadittava kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. pt
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