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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 grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman 
vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0640)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0197/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

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
Otsikko

Ehdotus neuvoston asetukseksi 
grönlanninpallasta koskevan 
elvytyssuunnitelman vahvistamisesta 
Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 2
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos NAFO kuitenkin päättää, että kyseiset 
TAC-tasot eivät takaa kyseisen kannan 
kestävää kalastusta, neuvosto mukauttaa 
ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 
TACia määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta NAFOn päätöksen 
mukaisesti.

Jos NAFO kuitenkin päättää, että kyseiset 
TAC-tasot olisi muutettava 
grönlanninpallaskannan hoitoa koskevan 
varovaisuusperiaatteen mukaisiksi, 
neuvosto mukauttaa ensimmäisessä 
alakohdassa säädettyä TACia 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta NAFOn päätöksen 
mukaisesti.

Perustelu

Näin pitkän aikavälin TACeja mukautetaan, nostetaan tai alennetaan tieteellisen neuvoston 
ohjeiden mukaisesti. Elvytyssuunnitelman täytäntöönpanolla olisi saatava aikaan 
hyödynnettävän biomassan kasvu keskipitkällä aikavälillä.
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PERUSTELUT

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) hyväksyi 15.–19. syyskuuta 2003 pidetyssä 
25. vuosikokouksessaan grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman NAFOn 
suuralueella 2 ja alueilla 3K, 3L, 3M, 3N ja 3O. Elvytyssuunnitelmassa esitetään TAC-tason 
alentamista vuoteen 2007 asti sekä sen noudattamisen takaavien lisätoimenpiteiden 
toteuttamista. 

Elvytyssuunnitelman tavoitteena on saavuttaa vähintään viisivuotiaiden kalojen keskimäärin 
140 000 tonnin suuruinen hyödynnettävän biomassan taso ja turvata kanta pitkällä aikavälillä.

Elvytyssuunnitelma saatettiin väliaikaisesti osaksi yhteisön lainsäädäntöä 19. joulukuuta 2003 
annetulla neuvoston asetuksella, jolla vahvistettiin eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien 
kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2004, sekä 22. joulukuuta 
2004 annetulla neuvoston asetuksella N:o 27/2005, jolla vahvistettiin vuodeksi 2005 TACit, 
joita sovelletaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla 
pyyntirajoitukset ovat tarpeen.

Komissio ehdotti neuvostolle ja Euroopan parlamentille neuvoston asetusta 
(KOM(2004)0640), jolla pannaan täytäntöön NAFOn elvytyssuunnitelma 20. joulukuuta 2002 
elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti. Elvytyssuunnitelma on samanlainen kuin muita 
kalavaroja, esimerkiksi kummeliturskaa, turskaa ja kielikampelaa koskevat 
elvytyssuunnitelmat.

Neuvoston ehdotus on uuden kalastuspolitiikan perusteiden mukainen. Se on yhdenmukainen 
muiden elvytyssuunnitelmien kanssa, ja siihen sisältyy valvontatoimenpiteitä, joita jo 
sovelletaan NAFOn alueella kalastavaan yhteisön laivastoon.


	549192fi.doc

