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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eteläisten kummeliturska- ja 
keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian 
niemimaan länsipuolella ja asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta
(KOM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003)0818)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C5-0042/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2004),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Kansainväliseltä 
merentutkimusneuvostolta (ICES) 
äskettäin saadun tieteellisen lausunnon 
mukaan ICES-alueiden VIIIc ja IXa 
eteläisen kummeliturskakannan ja 
keisarihummerikantojen korkea 
kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että 

(1) Kansainväliseltä 
merentutkimusneuvostolta (ICES) 
äskettäin saadun tieteellisen lausunnon 
mukaan ICES-alueiden VIIIc ja IXa, 
lukuun ottamatta Cádizinlahtea, eteläisen 
kummeliturskakannan ja 
keisarihummerikantojen korkea 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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meressä elävien sukukypsien yksilöiden 
määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla 
kannat eivät ehkä pysty täydentymään 
lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä 
syystä romahdusvaarassa.

kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että 
meressä elävien sukukypsien yksilöiden 
määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla 
kannat eivät ehkä pysty täydentymään 
lisääntymällä, ja kyseiset kannat ovat tästä 
syystä romahdusvaarassa.

Perustelu

Syksyllä 2004 julkaistussa ACFM:n kertomuksessa jätetään Cádizinlahti yksiselitteisesti 
ulkopuolelle, sillä kyseisellä alueella kantojen tunnistamiseen liittyy useita 
epävarmuustekijöitä.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttaminen kyseisten kantojen 
elvyttämiseksi merkitsee sitä, että on 
tarpeen toteuttaa sosioekonomisia 
toimenpiteitä, joilla lievennetään 
kalastuskapasiteetin 
rajoittamistoimenpiteiden asianomaisille 
tahoille aiheuttamia seurauksia. On siis 
tarpeen vahvistaa riittävät määrärahat 
yhteisön talousarviossa tämän tilanteen 
hoitamiseksi.

Perustelu

Koska kärsimään joutuneita henkilöitä on suuri määrä, tarvitaan riittävät yhteisön varat 
kyseisten suunnitelmien täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) STECF:n ja ICESin arviot kyseisten 
kantojen absoluuttisesta koosta ovat liian 
epävarmoja elpymistavoitteina 
käytettäviksi, ja tavoitteet olisikin 
ilmaistava kalastuskuolevuutena.

Poistetaan.

Perustelu

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella on mahdollista vahvistaa 
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biomassan mukaisesti ilmoitettu tavoite, vaikka tiedot ovatkin yhä epätarkkoja.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Keisarihummerikantojen elpyminen 
edellyttää, että lajin tiettyjä 
lisääntymisalueita suojellaan 
kalastukselta. Sen vuoksi kalavarojen 
säilyttämisestä nuorten meren eliöiden 
suojelemiseksi toteutettavien teknisten 
toimenpiteiden avulla 30 päivänä 
maaliskuuta 1998 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 850/98 olisi muutettava 
vastaavasti,

Poistetaan.

Perustelu

Tällä alueella kalastavien alusten harjoittama keisarihummerin kalastus on hyvin 
satunnaista. Komission ehdottamien alueiden sulkeminen on suhteetonta verrattuna 
tavoitteeseen, joka pyritään saavuttamaan. Tieteellinen perusta, johon komissio tukeutuu, ei 
ole yhtenäinen, ja täydentävät tieteelliset tiedot ovat tarpeen ennen kuin ryhdytään 
toimenpiteisiin komission ehdottamien seikkojen suhteen.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN A ALAKOHTA

a) kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
(ICES) rajaamilla alueilla VIIIc ja IXa 
elävä eteläinen kummeliturskakanta;

a) kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
(ICES) rajaamilla alueilla VIIIc ja IXa 
elävä eteläinen kummeliturskakanta, 
lukuun ottamatta Cádizinlahtea;

Perustelu

Vuonna 2004 julkaistussa ACFM:n kertomuksessa jätetään Cádizinlahti yksiselitteisesti 
ulkopuolelle, sillä kyseisellä alueella kantojen tunnistamiseen liittyy useita 
epävarmuustekijöitä.
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Tarkistus 6
1 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) ICES-alueella IXa elävä 
keisarihummerikanta.

c) ICES-alueella IXa elävä 
keisarihummerikanta, lukuun ottamatta 
Cádizinlahtea.

Perustelu

Vuonna 2004 julkaistussa ACFM:n kertomuksessa jätetään Cádizinlahti yksiselitteisesti 
ulkopuolelle, sillä kyseisellä alueella kantojen tunnistamiseen liittyy useita 
epävarmuustekijöitä.

Tarkistus 7
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 pitkän 
aikavälin kuluessa ICES:n antamien 
tietojen mukaisesti.

Perustelu

Viimeisimpien tieteellisten selvitysten mukaisesti kummeliturskakannan elvytystavoitteen on 
perustuttava tieteellisten järjestöjen suositteleman biomassan tason saavuttamiseen.

Tarkistus 8
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 
10 prosenttia verrattuna arvioituun 
edellisen vuoden kalastuskuolevuuteen.
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Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa 
heijasteltiin, tieteellisestä näkökulmasta katsottuna ollaan sitä mieltä, että sellainen 
asteittainen vähennys, että saavutetaan 40 prosentin kuolleisuus, on riittävää kannan 
elvyttämiseksi. Tällä voisimme saavuttaa tavoitteemme ilman, että kalastusta vähennetään 
dramaattisesti.

Tarkistus 9
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.

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan järjestämässä kuulemistilaisuudessa 
heijasteltiin, tieteellisestä näkökulmasta katsottuna ollaan sitä mieltä, että sellainen 
asteittainen vähennys, että saavutetaan 40 prosentin kuolleisuus, on riittävää kannan 
elvyttämiseksi. Tällä voisimme saavuttaa tavoitteemme ilman, että kalastusta vähennetään 
dramaattisesti.

Tarkistus 10
7 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen ensimmäisenä 
soveltamisvuotena:

Poistetaan.

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;
b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen 
johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän 
vuoden TACin yli 25 prosentilla, neuvosto 
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vahvistaa TACin, joka on enintään 
25 prosenttia pienempi kuin kyseisen 
edeltävän vuoden TAC.

Perustelu

Ensimmäinen kohta poistetaan, jotta varmistetaan kalastustoiminnan parempi tasapaino, ja 
prosentuaaliseksi vaihteluväliksi vuositasolla ehdotetaan 10:tä prosenttia.

Tarkistus 11
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen toisesta soveltamisvuodesta 
alkaen:

2. Seuraavia sääntöjä sovelletaan tämän 
asetuksen ensimmäisestä 
soveltamisvuodesta alkaen:

Perustelu

Ensimmäinen kohta poistetaan, jotta varmistetaan kalastustoiminnan parempi tasapaino, ja 
prosentuaaliseksi vaihteluväliksi vuositasolla ehdotetaan 10:tä prosenttia. MUU 
PERUSTELU EI LIENE TARPEEN?

Tarkistus 12
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;

Perustelu

Ensimmäinen kohta poistetaan, jotta varmistetaan kalastustoiminnan parempi tasapaino, ja 
prosentuaaliseksi vaihteluväliksi vuositasolla ehdotetaan 10:tä prosenttia.

Tarkistus 13
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden 
TACin yli 15 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 

b) jos 5 tai 6 artiklan soveltaminen johtaisi 
siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden 
TACin yli 10 prosentilla, neuvosto 
vahvistaa TACin, joka on enintään 
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15 prosenttia pienempi kuin kyseisen 
edeltävän vuoden TAC.

10 prosenttia pienempi kuin kyseisen 
edeltävän vuoden TAC.

Perustelu

Ensimmäinen kohta poistetaan, jotta varmistetaan kalastustoiminnan parempi tasapaino, ja 
prosentuaaliseksi vaihteluväliksi vuositasolla ehdotetaan 10:tä prosenttia.

Tarkistus 14
III LUKU

Luku poistetaan.

Perustelu

Esittelijän mietinnössä poistetaan kaikki komission ehdottamat artiklan luvusta III, koska 
pyyntiponnistuksen raja-arvoa koskevat laskelmat ehdotuksessa ovat vanhentuneita.

Tarkistus 15
7 A ARTIKLA (uusi)

7 a artikla
1. Suurinta sallittua saalista, johon 
luvussa II viitataan, täydennetään 
pyyntiponnistuksen 
rajoittamisjärjestelmällä, joka perustuu 
maantieteellisiin alueisiin ja 
pyydysryhmiin sekä kyseisten 
pyyntimahdollisuuksien käyttöä koskevien 
ehtojen vahvistamiseen.
2. Tätä asetusta sovellettaessa komission 
ja neuvoston on tehtävä ehdotus, jossa 
vahvistetaan vuosittaisten kalastuspäivien 
enimmäismäärä aluksille, jotka pyytävät 
suhteessa vuotuiseen saaliiseensa 
huomattavia määriä eteläistä 
kummeliturskaa ja keisarihummeria. 
Kyseinen kalastuspäivien lukumäärä 
riippuu 5 artiklassa vahvistetun vuotuisen 
kalastuskuolevuuden mukauttamisesta.
3. Toiminnan lopullisen lakkauttamisen 
tai viimeksi kuluneiden kolmen vuoden 
aikana tapahtuneiden pyyntialueiden ja 
alusten muutosten vuoksi myönnetään 
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lisää kalastuspäiviä aluksille, jotka 
jatkavat kalastusta.
4. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tilapäisiä 
tai lopullisia kalastuksen 
keskeyttämistoimenpiteitä suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niille 
myönnetään tähän yhteisön varoja.

Perustelu

Tämä artikla on perusteltu, koska komission ehdotuksen luku III poistetaan (8 ja 15 artikla 
mukaan lukien). Esittelijän mietinnössä poistetaan kaikki komission ehdottamat artiklat, 
koska pyyntiponnistuksen raja-arvoa koskevat laskelmat ehdotuksessa ovat vanhentuneita.

Tarkistus 16
16 ARTIKLA

16 artikla Poistetaan.
Pyyntiponnistusilmoitukset

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.

Perustelu

Koska suurin osa kyseisten lajien kalastuksesta tapahtuu rannikkoalueilla, tämän artiklan 
soveltaminen merkitsisi liiallista hallinnollista taakkaa ilman, että elvytyssuunnitelma hyötyisi 
siitä. Pyyntiponnistusta voidaan valvoa aluksella pidettävän päiväkirjan tai 
satelliittivalvontajärjestelmän avulla.

Tarkistus 17
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 

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 
eurooppalaisen kummeliturskan arvioidut 
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saavat poiketa enintään 5 prosenttia
kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta.

määrät kilogrammoina saavat poiketa 
enintään 8 prosenttia kalastuspäiväkirjaan 
merkitystä luvusta. Siinä tapauksessa, että 
yhteisön lainsäädännössä ei vahvisteta 
minkäänlaista mukautuskerrointa, 
noudatetaan sen jäsenvaltion hyväksymää 
kerrointa, jonka lipun alla alus purjehtii.

Perustelu

Yhdenmukaisesti pohjoisen kummeliturskan elvytyssuunnitelman kanssa vahvistetaan 
8 prosentin toleranssi, joka lasketaan sen jäsenvaltion mukautuskerrointen perusteella, jonka 
lipun alaisuuteen alus kuuluu.

Tarkistus 18
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 500 kilogramman suuruiset eteläisen 
kummeliturskan ja/tai yli 50 kilogramman 
suuruiset keisarihummerin määrät 
punnitaan kalahuutokaupan vaaoilla ennen 
myyntiä.

Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummeliturskalle, ja se aiheuttaisi useita hyvin 
kalliita velvollisuuksia aluksille, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistus 19
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 
500 kilogrammaa ylittävät määrät ja 
keisarihummerin 50 kilogrammaa ylittävät 
määrät, jotka on ensin purettu kyseisessä 
jäsenvaltiossa, punnitaan ennen niiden 
kuljettamista ensimmäisestä 
purkamissatamasta muualle.
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Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummeliturskalle, ja se aiheuttaisi useita hyvin 
kalliita velvollisuuksia aluksille, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistus 20
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 tai keisarihummerin 
500 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.

Perustelu

50 kilogramman määrä on hyvin vähäinen kummeliturskalle, ja se aiheuttaisi useita hyvin 
kalliita velvollisuuksia aluksille, joilla on vähäinen vaikutus kalastukseen.

Tarkistus 21
22 ARTIKLA

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

Keisarihummerin pyyntiä koskevat 
rajoitukset

Poistetaan.

Pohjatroolien ja hummerimertojen käyttö 
on kiellettyä maantieteellisillä alueilla, 
joita rajoittaa seuraavien koordinaattien 
kautta kulkeva viiva:
Alue 1:
43°35' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä 
pituutta
43°45' pohjoista leveyttä, 004°45' läntistä 
pituutta
43°37' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä 



PR\546606FI.doc 15/18 PE 349.947v01-00

FI

pituutta
43°55' pohjoista leveyttä, 005°20' läntistä 
pituutta
Alue 2:
43°37' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä 
pituutta
43°50' pohjoista leveyttä, 006°15' läntistä 
pituutta
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
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 
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pituutta
36°25' pohjoista leveyttä, 007°50' läntistä 
pituutta".

Perustelu

Tällä alueella kalastavien alusten harjoittama keisarihummerin kalastus on hyvin 
satunnaista. Komission ehdottamien alueiden sulkeminen on suhteetonta verrattuna 
tavoitteeseen, joka pyritään saavuttamaan. Tieteellinen perusta, johon komissio tukeutuu, ei 
ole yhtenäinen, ja täydentävät tieteelliset tiedot ovat tarpeen ennen kuin ryhdytään 
toimenpiteisiin komission ehdottamien seikkojen suhteen.

Tarkistus 22
LIITE

Liite poistetaan.

Perustelu

Komissio myöntää itse, että ehdotuksessa esitetty pyyntiponnistusta koskeva laskelma on 
vanhentunut. Tässä mietinnössä poistetaan koko pyyntiponnistuksen rajoittamista koskeva 
luku komission ehdottamassa mielessä, jotta komissio saattaisi ajan tasalle edellä mainittua 
rajoitusta koskevan laskelman tämän mietinnön ehdotusten mukaisesti.
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PERUSTELUT

Nyt analysoitavassa mietintöluonnoksessa esitetään huomattavia muutoksia komission 
ehdotukseen, jossa vahvistetaan eteläisen Euroopan kummeliturskakannan ja Cantabrian 
meren keisarihummerin elvytyssuunnitelma Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan 
läntisillä vesialueilla.

Ennen kuin ryhdymme analysoimaan komission esitystä, on sanottava, että siinä käsitellään 
yksinomaan kalavarojen säilyttämistä koskevia näkökohtia ilman minkäänlaista mainintaa 
sosioekonomisesta todellisuudesta, jonka sen soveltaminen aiheuttaa, minkä vuoksi on 
katsottu sopivaksi lisätä viittaus tarvittaviin taloudellisiin toimenpiteisiin, jotka on toteutettava 
siksi, että korjataan kalastusalan tulevat vahingot, jotka ovat seurausta perinteisesti tällä alalla 
toimivan laivaston kalastusmahdollisuuksien todennäköisestä leikkauksesta.

Komission ehdotuksessa keskitytään kalavarojen elpymistavoitteeseen, jossa vertailukohtana 
pidetään kalastuskuolevuutta. Esittelijän ehdotuksessa oleva malli perustuu sitä vastoin 
biomassan elpymistä koskevaan kymmenen vuoden jakson asteikkoon, sillä tämän määräajan 
kuluessa ala voi sopeutua asteittain ja joustavasti siten, että varmistetaan kalastuksen 
jatkuminen vakaana eikä vesitetä alkuperäistä tavoitetta, jonka mukaisesti kalavarat elpyvät 
riittävälle tasolle, jotta niitä voidaan hallita kestävästi.

Komission ehdotukseen tehdyissä tarkistuksissa käytetyt muuttujat kummeliturskan 
kalastukseen liittyvän kalastuskuolevuuden ja vuotuisten TACien muutosmahdollisuuksien 
suhteen vastaavat tieteellisiä tutkimuksia, joista asiantuntijat kertoivat syyskuussa 
tieteenharjoittajien ja alan ammattilaisten kanssa järjestetyssä valiokunnan kokouksessa.

Esittelijä arvioi, että komission ehdotuksen lukuun 3 sisältyvät pyyntiponnistuksen 
rajoittamista koskevat määräykset eivät ole oikeita, ja ehdottaa niiden korvaamista 
sopivammalla järjestelmällä, joka perustuu suurinta sallittua saalista koskeviin laskelmiin 
täydennettynä maantieteellisiä alueita ja pyydysryhmiä koskevalla pyyntiponnistusten 
rajoittamisjärjestelmällä.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että kummeliturskan punnitusvelvoitetta (50 kg) koskevat 
vahvistetut määrät komission ehdotuksessa, jossa määrätään ankara valvontavelvollisuus, ovat 
hyvin alhaiset. Tällaisen päätöksen noudattaminen merkitsisi ammattilaisille useita 
suhteettomia ja hyvin kalliita velvoitteita, jos niitä verrataan mahdollisiin hyötyihin, joita tällä 
toimenpiteellä voitaisiin saavuttaa kalastuksen elpymisen kannalta.

Mitä tulee komission ehdotuksessa oleviin keisarihummerin pyyntiä koskeviin määräyksiin, 
esittelijä ei pidä niitä onnistuneina, koska ne eivät vastaa todellisuutta. Ehdotuksen kattamilla 
alueilla kalastus on yleensä useiden lajien kalastusta. Keisarihummerisaaliit useita lajeja 
kalastettaessa ovat noin prosentti kokonaissaaliista.

Ottaen huomioon, että tällä hetkellä on muita alueita, joilla pyynti on kielletty, komission 
suunnitelmassa ehdotettu pyyntikieltojärjestelmä tekisi troolikalastuksen miltei 
mahdottomaksi Kantabriassa ja Iberian niemimaan luoteisosassa.
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Mitä tulee Cádizinlahden alueeseen, tällä hetkellä ei ole luotettavaa tieteellistä näyttöä 
kummeliturskan ja keisarihummerin kantojen todellisesta tilanteesta alueella, joten on 
asianmukaisempaa tällä hetkellä jättää ne sääntelyn ulkopuolelle, kunnes saadaan riittävää 
tieteellistä näyttöä, jonka perusteella voimme toteuttaa sopivia toimenpiteitä tällä alueella.


