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LYHYET PERUSTELUT

Tarve yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) pikaiseen uudistukseen on päivänselvä. Unionin 
vesien kalakannat ovat pienentyneet rajusti viime vuosikymmenten aikana, ja vaarana on, että 
jotkut niistä romahtavat kokonaan. Neljäsosa pyydetystä kalasta haaskataan ja heitetään 
takaisin veteen kuolleena, ja silti yli 60 prosenttia Euroopassa nautitusta kalasta on 
tuontitavaraa. Kalastusaluksia on liikaa ja kalaa liian vähän, mutta unionin laivaston 
kapasiteetti kasvaa edelleen 3 prosenttia vuodessa. Kalastusala on hädin tuskin kannattava, ja 
monessa tapauksessa se pysyy hengissä vain tukien varassa. Pahat taloudelliset ongelmat 
ruokkivat lyhytnäköisyyttä ja kestämättömiä, huonoja käytäntöjä, jotka ovat vakavasti 
vahingoittaneet meriympäristöä.

Tämä ei voi jatkua.

Kalakannat olivat laskussa jo kauan ennen YKP:n käyttöönottoa vuonna 1983. Menneiltä 
ajoilta on näyttöä, että sadan vuoden takaiset purjeiden ja tuulen varassa toimivat puiset 
kalastusalukset saivat joskus suurempia kalansaaliita kuin nykypäivän huipputekniikkaa 
käyttävät alukset, ja kalat olivat kooltaan keskimäärin paljon nykyistä suurempia.

Liikakalastuksella on pitkä historia, mutta YKP:ssä ei ole tehty juuri mitään sen 
hillitsemiseksi. Syy ei ole siinä, että EU:ssa sovelletaan yhteisiä sääntöjä, vaan itse 
politiikassa ja erityisesti sen harjoittamisessa. Lyhytnäköisyys on saanut kukoistaa. Väitetään, 
että ministerit ovat jokavuotisissa kiintiöiden vahvistamiskokouksissaan ylittäneet tieteelliset 
suositukset keskimäärin jopa 48 prosentilla. Siksi saaliit ja pyydettyjen kalojen koko ovat 
pienentyneet. Nykyisillä käytännöillä ei voida kestävästi hankkia ravintoa merestä.

Onneksi unionin vedet voivat elättää paljon enemmän kalaa kuin niissä nyt on, eivätkä kaikki 
toimintapoliittiset päätökset ole osoittautuneet vääriksi. Osassa kalakannoista laskusuuntaus 
on saatu käännettyä nousuun. Pienessä mutta kasvavassa määrässä tapauksia unionin 
politiikalla on onnistuttu edistämään kalakantojen elpymistä tasolle, joka ylittää kestävän 
enimmäistuoton. Tähän on tähdättävä kaikkien kalakantojen kohdalla. 

Komissio ehdottaa kauaskantoisia uudistuksia, joiden keskeiset osat ovat seuraavat:

• Kaikille kannoille kehitetään pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia, jotta voidaan 
saavuttaa kestävää enimmäistuottoa koskeva tavoite vuoteen 2015 mennessä.

• Kalastusmahdollisuudet jaetaan vuosittain tutkimustiedon pohjalta tai, jos 
tutkimustietoa ei ole, ennalta varautumisen periaatetta soveltaen. 

• Kaupallisten kalalajien poisheittäminen kuolleena kielletään.

• Kaikkialla unionissa otetaan käyttöön oikeuksiin perustuva kalastuksenhoito 
(siirrettävät kalastusoikeudet), jolloin kalastajilla on kaupallinen kannustin pyytää 
kalaa kestävästi ja liikakapasiteetin ongelmaan voidaan puuttua.
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• Brysselistä tapahtuva mikrohallinnointi lopetetaan ja päivittäiset päätökset hajautetaan 
alueellisille elimille, jotka voivat ottaa huomioon paikalliset olot.

• Unionin laivaston on noudatettava tiukkoja vaatimuksia harjoittaessaan kalastusta 
kolmansien maiden vesillä.

• Vesiviljelyn kehitystä edistetään koko unionissa.

Komissio on ensimmäisenä ajamassa muutosta, ja valmistelija arvostaa ja tukee komission 
asetusluonnoksessaan tekemiä ehdotuksia. Tekstissä ei kuitenkaan aina todeta selvästi, miten 
ehdotetut järjestelyt toimivat käytännössä. Tarvitaan vielä varotoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen ja edistetään kestävyyttä, sekä muita toimenpiteitä 
sen takaamiseksi, että sääntöjä myös noudatetaan.

Valmistelijan esittämien tarkistusten tavoitteena on

• edistää kalakantojen elvyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä

• lujittaa pitkän aikavälin hoitosuunnitelmien asemaa ja estää viranomaisia 
sivuuttamasta tutkimustietoa, kun ne asettavat vuotuisia kiintiöitä

• pohjustaa poisheittämistä koskevan kiellon ulottamista kaikkiin kalalajeihin 

• parantaa meriympäristön suojelua

• osoittaa, että jäsenvaltiot voivat mukauttaa oikeuksiin perustuvia 
kalastuksenhoitojärjestelmiä kansallisten painopisteiden mukaan ja tiettyjen etujen 
suojelemiseksi

• lisätä mahdollisuuksia pienimuotoiseen ja vähän vaikuttavaan kalastukseen

• kiristää vaatimuksia, joita EU:n aluksiin sovelletaan ulkomaisilla vesillä

• käsitellä vesiviljelyn kehitykseen liittyviä ongelmia

• korostaa, että kalastuspolitiikan on oltava avointa ja julkisen valvonnan alaista.

Valmistelija on tarkistuksia laatiessaan saanut ehdotuksia seuraavien elinten edustajilta: 
Euroopan komissio, Islannin, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Tanskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitukset, Aquaculture Stewardship Council, BalticSea2020, Birdlife, 
Client Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, 
Pew Environment Group, YK:n FAO ja WWF.

Vastuu ehdotuksista on kuitenkin yksinomaan valmistelijalla.

TARKISTUKSET
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Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen, hoito ja 
hyödyntäminen. Lisäksi yhteisen 
kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvat 
politiikan tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden Kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen, kestävä
hoito ja meriympäristölle aiheutuvien 
vaikutusten minimointi. Lisäksi yhteisen 
kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvat 
politiikan tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisen vakauden
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta ja 
elintarviketurvan toteutumista, helpottaa 
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saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla, auttaa hyväksyttävien 
työolojen luomista alalla työskenteleville 
henkilöille ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa 
kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Perustelu

Kyseessä on kielellinen muutos – on epäselvää, mitä "näkökohtien edistämisellä" 
tarkoitetaan. Pitkäkestoisen ympäristön, talouden ja sosiaalisen vakauden edistämisen on 
oltava yksi YKP:n päätavoitteista. EU tuo tällä hetkellä 60 prosenttia kuluttamastaan kalasta. 
YKP:n avulla on hallittava meren luonnonvaroja siten, että kannat elvytetään tasolle, jolla 
taataan elintarviketurvan toteutuminen Euroopassa. Monia, etenkään merellä työskenteleviä 
työntekijöitä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, ei ole suojeltu EU:n sosiaalilainsäädännössä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Perussopimus ei saisi olla esteenä 
unionin velvollisuudelle hallinnoida 
kestävästi meren luonnonvarojen 
hyödyntämistä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että pyydettävät kannat 
elvytetään vuoteen 2015 mennessä
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elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä,
ja pidetään tämän kokoisina. Tapauksissa, 
joissa tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton 
osalta joudutaan ehkä käyttämään 
likiarvoja.

pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, olisi noudatettava 
ennalta varautuvaa lähestymistapaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta.

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hoidon olisi perustuttava ennalta 
varautuvaan lähestymistapaan, joka on 
johdettava perussopimuksen 191 artiklan 
2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
mainitusta ennalta varautumisen 
periaatteesta. Ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa on noudatettava 
tapauksissa, joissa tieteelliset todisteet 
eivät ole riittäviä, vakuuttavia tai varmoja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
edistettävä meriympäristön suojelua ja 
erityisesti ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
edistettävä meriympäristön suojelua, 
kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien 
lajien kestävää hoitoa ja erityisesti 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista 
vuoteen 2020 mennessä, kuten yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
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1 kohdassa säädetään.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, jotta voidaan rajoittaa
kalastustoiminnan ympäristövaikutuksia 
kalakantoihin, muihin kuin 
kohdelajeihin, elinympäristöihin ja 
merenpohjaan, ja tahattomat saaliit olisi 
saatava mahdollisimman pieniksi ja 
vähitellen lopetettua kokonaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta.

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä joko 
vain yhtä kantaa hyödyntävää kalastusta 
tai monia eri kantoja hyödyntävää 
kalastusta. Monivuotisissa suunnitelmissa 
olisi vahvistettava parhaan saatavilla 
olevan tutkimustiedon mukaisesti perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hoitoa ja asianomaisia 
meriekosysteemejä varten, annettava selvät 
aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta. Monivuotisiin 
suunnitelmiin olisi sisällyttävä arvio 
laivaston kapasiteetin ja käytettävissä 
olevien kalastusmahdollisuuksien 
välisestä tasapainosta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava
hyödyntämisintensiteetti olisi 
varmistettava asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoille, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, olisi asetettava 
saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia, jotta 
voidaan varmistaa, että
hyödyntämisintensiteetti ei vaaranna 
tavoitetta elvyttää pyydettävien lajien 
kannat vuoteen 2015 mennessä pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa mereen 
liittyvän toiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltuja pyyntöjä 
komissiolle, jotta tämä laatisi yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa sellaisia 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot katsovat 

(24) Jäsenvaltioiden olisi säädeltävä 
kalastustoimintaa, jolla on kielteisiä 
vaikutuksia niiden vesialueilla sijaitsevien 
suojeltujen alueiden suojelutasoon,
luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
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tarvittavan luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun neuvoston direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklan mukaisiin 
erityissuojelualueisiin, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklan mukaisiin erityisten 
suojelutoimien alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 
neuvoston direktiivin 2009/147/EY 
4 artiklan mukaisiin erityissuojelualueisiin, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
mukaisiin erityisten suojelutoimien 
alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät 
käytä vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta 
voidaan ottaa käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä. 
Jäsenvaltiot voivat oikeudenmukaisin, 
tasapuolisin ja avoimin perustein jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle tietyn tyyppisiä
aluksia. Tällaisen järjestelmän odotetaan 
kannustavan kalastusalaa pienentämään 
laivastojen kokoa sekä parantavan 
taloudellista tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
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yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

(30) Kalastusoikeuksia voidaan siirtää ja 
vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää olisi sovellettava kantoihin, 
joiden osalta on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa asianmukaisten kansainvälisten 
sääntöjen ja yleissopimusten ja erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Unionin olisi edistettävä yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteita 
kansainvälisellä tasolla. Tätä tarkoitusta 
varten unionin olisi pyrittävä parantamaan 
alueellisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden saavutuksia kalakantojen 
säilyttämisen ja hoidon alalla siten, että 
edistetään tutkimustietoon perustuvaa 
päätöksentekoa ja sääntöjen parempaa 
noudattamista, lisätään avoimuutta ja 
sidosryhmien osallistumista sekä torjutaan 
laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastustoimintaa.

(38) Unionin olisi edistettävä yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteita 
kansainvälisellä tasolla. Tätä tarkoitusta 
varten unionin olisi pyrittävä parantamaan 
alueellisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden saavutuksia kalakantojen 
säilyttämisen ja kestävän hoidon alalla 
siten, että edistetään tutkimustietoon 
perustuvaa päätöksentekoa ja sääntöjen 
parempaa noudattamista, lisätään 
avoimuutta ja sidosryhmien osallistumista 
sekä torjutaan laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastustoimintaa.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä kantoja ja 
kalastuspainetta koskevien tietojen 
keruuta ja laadukkaan hallinnan kehyksen 
kehittämistä erityisesti tehokkaiden 
seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
säilyttämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
säilyttämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa. Vesiviljely ei saisi lisätä 
luonnonvaraisiin kantoihin kohdistuvaa 
kalastuspainetta, ja vesiviljelyn 
ympäristövaikutukset olisi arvioitava 
ennen vesiviljelytoiminnan laajentamista.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
 1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen, hoito ja hyödyntäminen; 
sekä

(a) meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen sekä kestävä hoito ja 
hyödyntäminen;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet luovat edellytyksiä
ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien pitkän aikavälin kestävyydelle
ja parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet edistävät ympäristön 
pitkän aikavälin kestävyyttä, joka on 
taloudellisen ja sosiaalisen vakauden 
edellytys, ja parantavat elintarvikkeiden 
saatavuutta.

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, ja politiikalla 
pyritään varmistamaan, että meren 
elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, 
että pyydettävien lajien kannat palautetaan
vuoteen 2015 mennessä kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, ja politiikalla 
varmistetaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat elvytetään
vuoteen 2015 mennessä pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi, ja sillä pyritään nostamaan 
kannat vuoteen 2020 mennessä 
taloudellisen enimmäistuoton 
mahdollistavalle tasolle.

2 a. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
edistetään ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä ja 
sen ylläpitämistä 
meristrategiadirektiivissä 2008/56/EY 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 
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varmistamiseksi, että kalastustoimien 
vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvia 
vaikutuksia saataisiin rajoitettua.

varmistamiseksi, että kalastustoimien 
vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvia 
vaikutuksia on mahdollisimman vähän 
eivätkä ne vahingoita sen eheyttä ja 
toimintaa.

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan 
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
noudatettava täysin unionin 
ympäristölainsäädäntöä, kuten 
perussopimuksen 11 artiklassa 
määrätään.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
edistettävä kattavien ja vankkojen 
tieteellisten tietojen keruuta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklassa asetettujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisellä 
kalastuspolitiikalla pyritään erityisesti

Edellä 2 artiklassa asetettujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisellä 
kalastuspolitiikalla pyritään erityisesti

(-a) varmistamaan, että vuoteen 2015 
mennessä kalastusmahdollisuudet 
määritellään parhaan saatavilla olevan 
tutkimustiedon perusteella ja asetetaan 
tasoille, joiden avulla kaikkien 
pyydettävien lajien kannat elvytetään 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi;
(-a a) varmistamaan, että kalakantojen 
hoidossa ja hyödyntämisessä noudatetaan 
monivuotisia suunnitelmia, jotka kattavat 
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kaiken kalastustoiminnan;
(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki
saaliit puretaan aluksesta;

(a) lopettamaan ensi alkuun kaupallisten 
kantojen tahattomat saaliit kehittämällä ja 
käyttämällä valikoivia pyydyksiä ja muita 
keinoja ja varmistamaan vähitellen, että 
kaikkien kalalajien saaliit puretaan 
aluksesta, lukuun ottamatta komission 
tästä vaatimuksesta nimenomaisesti 
vapauttamia ja luetteloimia kalalajeja, 
jotka voivat selviytyä poisheitettyinä;

(b) luomaan edellytykset tehokkaille 
kalastustoimille taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa;

(b) luomaan ja edistämään edellytyksiä
tehokkaille, kestäville ja vähän 
vaikuttaville kalastustoimille taloudellisesti 
kannattavan ja kilpailukykyisen 
kalastusalan puitteissa, joissa 
luonnonvarojen hyödyntämisoikeus 
perustuu tasapuolisiin ja avoimiin 
perusteisiin;

(c) edistämään unionin 
vesiviljelytoiminnan kehittämistä 
elintarviketurvan ja työllisyyden 
varmistamiseksi rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(c) edistämään ympäristön kannalta 
kestävän ja ekosysteemilähtöisen unionin 
vesiviljelytoiminnan kehittämistä 
elintarviketurvan ja työllisyyden 
varmistamiseksi rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista rannikkoyhteisöjen väestölle 
ja kalastustoiminnasta riippuvaisille;

(e) ottamaan huomioon kuluttajien edut; (e) suojelemaan kuluttajien etuja 
varmistamalla, että merkinnät ovat selviä, 
yksityiskohtaisia ja täsmällisiä ja että 
kalastustoiminnan ja vesiviljelyn tuotteet 
ovat jäljitettäviä elintarvikeketjun kaikissa 
vaiheissa;

(f) takaamaan järjestelmällinen ja 
yhdenmukaistettu tietojen keruu ja 
hallinnointi.

(f) takaamaan, että kerätään 
järjestelmällisesti, oikea-aikaisesti ja 
yhdenmukaistetusti vankkoja biologisia, 
teknisiä ja ympäristöön liittyviä tietoja, 
joita tarvitaan yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistämään ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista ja ylläpitämistä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) rajoittamaan kalastamaan 
oikeutettujen kalastusalusten lukumäärää 
ja tyyppiä, koska tavoitteena on elvyttää 
pyydettävien lajien kannat pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja koska on vältettävä 
kalastuskapasiteetin keskittyminen, sekä 
tunnustamaan pienimuotoisen 
kalastuksen mahdollisuudet tarjota elanto 
rannikkoyhteisöille ja edistää ympäristön 
hyvän tilan saavuttamista;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) varmistamaan kalansuojelualueiden 
perustaminen;
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) edistämään ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisten pyydysten ja menetelmien 
käyttöönottoa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä kalastuspolitiikkaa ohjaavat 
seuraavat hyvän hallinnan periaatteet:

Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
noudatetaan seuraavia hyvän hallinnan 
periaatteita:

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) unionin tasolla määriteltyjen yleisten 
tavoitteiden ja suuntaviivojen 
noudattamista varten tarvittavien 
päätösten siirtäminen kansalliselle, 
alueelliselle ja paikalliselle tasolle;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti;

(b) parhaan saatavilla olevan 
tutkimustiedon mukaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, joskaan riittävien 
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tieteellisten tietojen puute ei saa olla 
syynä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
lykkäämiselle tai toteuttamatta 
jättämiselle;

Perustelu
YKP:n perusluonteisena puutteena on ollut, että siinä on asetettu vuosittain TACeja ja 
kiintiöitä, jotka ovat usein selvästi ylittäneet tieteelliset suositukset. Tulevan politiikan on 
oltava tutkimustietoon perustuvaa, ja ministerien mahdollisuuksia puuttua siihen on 
supistettava selvästi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) hallintokustannusten vähentäminen;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) joustava ja reaaliaikainen hoito;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) johdonmukaisuus yhdennettyyn 
meripolitiikkaan sekä unionin muihin 
politiikkoihin nähden.

(f) johdonmukaisuus yhdennettyyn 
meripolitiikkaan sekä unionin muihin 
politiikkoihin nähden, erityisesti voimassa 
olevan unionin ympäristölainsäädännön 
ja oikeudellisesti sitovien kansainvälisten 
sopimusten osalta, ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden varmistaminen;
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) avoimuus ja yleisön 
tiedonsaantioikeus tiedon saannista, 
yleisön osallistumisoikeudesta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 
25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti;

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin jo kauan sitten omaksuma periaate.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) strategisten ja ympäristövaikutusten 
arviointien toteuttaminen;

Perustelu

Nämä ovat vakiintuneita periaatteita EU:n lainsäädännössä ja olennainen osa hyvää 
hallintotapaa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) monivuotisten suunnitelmien 
tavoitteiden ja vaatimusten täyttämisen 
edellyttämien päivittäisten päätösten 
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hajauttaminen ja siirtäminen aluetasolle;

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan laajaa toivomusta vähentää Brysselistä tapahtuvaa mikrohallinnointia.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) yhteisen kalastuspolitiikan sisäisen ja 
ulkoisen ulottuvuuden johdonmukaisuus, 
niin että sisäisesti sovellettuja vaatimuksia 
ja valvontamekanismeja sovelletaan 
tapauksen mukaan myös ulkoisesti.

Perustelu

EU:n kalastuslaivastoon olisi sovellettava yhteisiä vaatimuksia, kalastavatpa alukset sitten 
missä tahansa.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6, 7, 8 ja 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
saalista, joka kalakannasta voidaan pyytää 
määräämättömän ajan,

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
keskimääräistä saalista, joka kalakannasta 
voidaan pyytää määräämättömän ajan ja 
joka mahdollistaa kantojen elvyttämisen 
niin suuriksi kuin vallitsevissa 
ympäristöolosuhteissa on mahdollista,

– 'kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla' toimintamallia, jossa
riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen 
perusteella ei voida lykätä tai jättää 
toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 
kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi 
saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä 
muiden kuin kohdelajien ja niiden 

– 'kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla' vuonna 1995 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
kalakantasopimuksen 6 artiklan 
määritelmän mukaisesti sitä, että 
tieteellisten tietojen ollessa epävarmoja, 
epäluotettavia tai riittämättömiä on 
toimittava varovaisemmin ja että riittävien 
tieteellisten tietojen puuttumisen 
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ympäristön suojelemiseksi, perusteella ei voida lykätä tai jättää 
toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 
kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi 
saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä 
muiden kuin kohdelajien ja niiden 
ympäristön suojelemiseksi tai niille 
aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi,

– 'kalastuksenhoidon 
ekosysteemilähtöisellä lähestymistavalla'
toimintamallia, jossa pyritään 
varmistamaan, että elollisista 
vesiluonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista 
meriekosysteemeihin kohdistuvat suorat ja 
välilliset vaikutukset pysyvät vähäisinä
eivätkä vahingoita kyseisten ekosysteemien 
toimintaa, monimuotoisuutta ja eheyttä,

– 'kalastuksenhoidon 
ekosysteemilähtöisellä lähestymistavalla' 
toimintamallia, jossa otetaan huomioon 
kaikki meren elollisiin luonnonvaroihin 
kohdistuvat paineet ja pyritään 
varmistamaan, että elollisista 
vesiluonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista 
meriekosysteemeihin kohdistuvat suorat ja 
välilliset vaikutukset minimoidaan ja 
mahdollisuuksien mukaan poistetaan
eivätkä ne vahingoita kyseisten 
ekosysteemien toimintaa, 
monimuotoisuutta ja eheyttä,

– 'taloudellisella enimmäistuotolla' 
suurinta mahdollista pyynnin määrää, 
joka voidaan pyytää kestävästi 
suurimman mahdollisen tulon saamiseksi,

– 'saalisrajalla' jonkin kalakannan tai 
kalakantaryhmän purettujen saaliiden 
määrällistä rajoitusta tiettynä ajanjaksona,

– 'saalisrajalla' jonkin kalakannan tai 
kalakantaryhmän saaliiden määrällistä 
rajoitusta tiettynä ajanjaksona,

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'pyydettävällä lajilla' lajia, joka on 
kalastuspaineen tai hyödyntämisen 
kohteena, mukaan lukien lajit, joita ei 
pureta aluksesta mutta joita saadaan 
sivusaaliina tai joihin kalastustoiminta 
vaikuttaa voimakkaasti,
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 8 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'kestävällä hyödyntämisellä' 
kalakannan tai kalakantaryhmien 
hyödyntämistä siten, että kannat 
elvytetään pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistaville tasoille, 
että kantojen ikä- ja kokojakauma 
osoittaa kantojen olevan hyvässä 
kunnossa ja että hyödyntämisellä ei ole 
kielteisiä vaikutuksia 
meriekosysteemeihin,

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'säilyttämisen viitearvoilla' kalakantoja 
koskevien parametrien (kuten biomassa tai 
kalastuskuolevuus) arvoja, joita käytetään 
kalastuksenhoidossa esimerkiksi suhteessa 
hyväksyttävään biologiseen riskitasoon tai 
toivottuun tuotostasoon,

– 'säilyttämisen viitearvoilla' kalakantoja 
koskevien parametrien (kuten biomassa tai 
kalastuskuolevuus) arvoja, joita käytetään 
kalastuksenhoidossa esimerkiksi suhteessa 
kestävään enimmäistuottoon tai 
parhaaseen vastaavaan muuttujaan ja 
jotka kuvastavat kannan tervettä ikä- ja 
kokojakaumaa, ja kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavaa 
kalastuskuolevuuden tasoa olisi pidettävä 
rajaviitearvojen vähimmäisvaatimuksena 
vuonna 1995 tehdyn YK:n 
kalakantasopimuksen mukaisesti,

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 13 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 'suojatoimenpiteellä' varotoimenpidettä, 
jonka tavoitteena on suojata tai estää 
jonkin ei-toivotun asian esiintyminen,

– 'suojatoimenpiteellä' varotoimenpidettä, 
jonka tavoitteena on suojata tai estää se, 
että meren elollisten luonnonvarojen 
hyödyntäminen ylittää kestävän tason, 
säilyttämisen viitearvot mukaan lukien, 
tai vaikuttaa kielteisesti 
meriekosysteemeihin,

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 13 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'varotoimenpiteellä' perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitun ennalta 
varautumisen periaatteen mukaista 
toimenpidettä, johon sisältyvät muun 
muassa säilyttämistoimenpiteet, tekniset 
toimenpiteet ja kantojen kestävään 
hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet ja 
joka vastaa vuonna 1995 tehdyn YK:n 
kalakantasopimuksen 6 artiklan 
määritelmää, jonka mukaan tieteellisten 
tietojen ollessa epävarmoja, epäluotettavia 
tai riittämättömiä on toimittava 
varovaisemmin ja riittävien tieteellisten 
tietojen puuttumisen perusteella ei voida 
lykätä tai jättää toteuttamatta 
hoitotoimenpiteitä kohdelajien, niiden 
ohessa saaliiksi saatavien tai niistä 
riippuvaisten lajien sekä muiden kuin 
kohdelajien ja niiden ympäristön 
suojelemiseksi,

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 14 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 'teknisellä toimenpiteellä' toimenpidettä, 
jolla säädellään saaliiden lajikoostumusta 
ja kokojakaumaa sekä kalastustoiminnan 
vuoksi ekosysteemien eri osiin kohdistuvia 
vaikutuksia määräämällä pyydysten käytön 
ja rakenteen osalta ehtoja ja rajoittamalla 
pääsyä kalastusalueille,

– 'teknisellä toimenpiteellä' toimenpidettä, 
jolla säädellään saaliiden lajikoostumusta 
ja kokojakaumaa sekä kalastustoiminnan 
vuoksi ekosysteemien eri osiin tai 
ekosysteemien toimintaan kohdistuvia 
vaikutuksia määräämällä pyydysten käytön 
ja rakenteen osalta ehtoja ja rajoittamalla 
pääsyä kalastusalueille,

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 18 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'kalansuojelualueella' jäsenvaltion 
rannikkoon liittyvillä aluevesillä 
sijaitsevaa selvästi määriteltyä 
maantieteellistä aluetta, jossa 
kaikenlainen kalastustoiminta on 
kielletty,

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 19 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kalastuskapasiteetilla' neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2930/86 4 ja 
5 artiklan mukaista aluksen vetoisuutta
bruttotonneina (bt) ja tehoa kilowatteina 
(kW),

– 'kalastuskapasiteetilla' aluksen 
pyyntikykyä; kalastuskapasiteetin 
määrällisessä arvioinnissa käytettäviä 
indikaattoreita voivat olla aluksen 
ominaisuudet, kuten neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2930/86 4 ja 5 artiklan 
mukainen aluksen vetoisuus
bruttotonneina (bt) ja teho kilowatteina 
(kW), aluksen käyttämät pyydykset ja 
pyyntimenetelmät sekä kalastuspäivien 
määrä,
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kestävää kalastusta koskevalla 
sopimuksella' muiden valtioiden kanssa 
tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on saada pääsy 
luonnonvarojen hyödyntämiseen tai 
vesialueille unionin myöntämää 
taloudellista tukea vastaan.

– 'kestävää kalastusta koskevalla 
sopimuksella' muiden valtioiden kanssa 
tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on saada pääsy 
luonnonvarojen hyödyntämiseen tai 
vesialueille, jotta voidaan kestävästi 
hyödyntää osaa meren elollisten 
luonnonvarojen ylimäärästä unionin 
myöntämää taloudellista tukea vastaan, 
mikä tukee paikallista kalastusalaa; 
sopimuksissa painotetaan erityisesti 
tieteellisten tietojen keruuta, seurantaa ja 
valvontaa,

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'kalojen tärkeillä elinympäristöillä' 
haavoittuvia ja elintärkeitä 
merielinympäristöjä, joita on suojeltava, 
sillä ne ovat kalalajien ekologisten ja 
biologisten tarpeiden kannalta merkittäviä 
ja tarjoavat kutu-, poikastuotanto- ja 
syönnösalueita,

Perustelu

Tämä viittaa 8 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 b luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– 'kestävällä hoidolla' luonnonvarojen 
käyttämistä siten, että meren 
luonnonvarojen kykyä selvitä ihmisten 
aiheuttamista muutoksista ei vaaranneta 
samalla kun mahdollistetaan nykyisten ja 
tulevien sukupolvien kestävä mereen 
liittyvien hyödykkeiden ja palvelujen 
käyttö,

Perustelu

Tarkistuksessa määritellään kestävän hoidon periaate.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'säilyttämisen viitekoolla' pyydettäville 
meren elollisille luonnonvaroille 
määritettyjä mittoja sekä mittoja ja 
kokoja, jotka on määritetty voimassa 
olevassa unionin lainsäädännössä, myös 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 
15 artiklassa ja liitteessä III,

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'vähän vaikuttavalla kalastuksella' 
sellaisten valikoivien pyyntitekniikoiden 
käyttöä, joilla on mahdollisimman vähän 
haitallisia vaikutuksia 
meriekosysteemeihin ja joiden 
polttoainepäästöt ovat alhaiset,
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 32 e luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'valikoivalla pyynnillä' pyyntiä 
sellaisella menetelmällä tai pyydyksellä, 
että pyyntiteho kohdistuu kalastuksen 
aikana vain tietynkokoisiin yksilöihin ja 
tiettyihin lajeihin niin, että muiden kuin 
kohdelajien pyynti voidaan välttää tai ne 
voidaan vapauttaa vahingoittumattomina,

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioilla on niiden suvereniteettiin 
tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla 
enintään 12 meripeninkulman sisällä niiden 
perusviivoista lukien tammikuun 1 päivästä 
2013 joulukuun 31 päivään 2022 oikeus 
rajoittaa kalastus niihin kalastusaluksiin, 
jotka perinteisesti kalastavat tällä 
vyöhykkeellä läheisen rannikon satamista 
käsin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muiden jäsenvaltioiden lipun alla 
purjehtivia unionin kalastusaluksia 
koskevia järjestelyjä, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden välisiin olemassa oleviin 
naapuruussuhteisiin, ja liitteeseen I 
sisältyviä järjestelyjä, joissa vahvistetaan 
kullekin jäsenvaltiolle sellaiset muiden 
jäsenvaltioiden rannikkoalueen 
maantieteelliset vyöhykkeet, joilla 
kalastusta harjoitetaan, sekä kalastuksen 
kohteena olevat lajit. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

2. Jäsenvaltioilla on niiden suvereniteettiin 
tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla 
enintään 12 meripeninkulman sisällä niiden 
perusviivoista lukien tammikuun 1 päivästä 
2013 joulukuun 31 päivään 2022 oikeus 
rajoittaa kalastus niihin kalastusaluksiin, 
jotka perinteisesti kalastavat tällä 
vyöhykkeellä läheisen rannikon satamista 
käsin, ja antaa etusija sellaisen 
pienimuotoisen kalastuksen harjoittajille, 
jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset 
ja josta koituu paljon kulttuurista ja 
taloudellista lisäarvoa 
rannikkoyhteisöille, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muiden jäsenvaltioiden lipun 
alla purjehtivia unionin kalastusaluksia 
koskevia järjestelyjä, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden välisiin olemassa oleviin 
naapuruussuhteisiin, ja liitteeseen I 
sisältyviä järjestelyjä, joissa vahvistetaan 
kullekin jäsenvaltiolle sellaiset muiden 
jäsenvaltioiden rannikkoalueen 
maantieteelliset vyöhykkeet, joilla 
kalastusta harjoitetaan, sekä kalastuksen 
kohteena olevat lajit. Jäsenvaltioiden on 
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ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kalastus on kiellettävä unionin tai 
jäsenvaltioiden suojelemilla alueilla, 
joihin kuuluvat muun muassa direktiivin 
92/43/ETY mukaiset erityisten 
suojelutoimien alueet, direktiivin 
2009/147/EY mukaiset erityiset
suojelualueet ja merialueita koskevissa 
yleissopimuksissa määritellyt alueet, jollei 
voida etukäteisarvioinnin avulla osoittaa, 
että tietynlainen kalastustoiminta ei 
vaikuta haitallisesti kyseessä olevan 
alueen suojelutasoon, ja edellyttäen, että 
jäsenvaltio tai unionin toimielin, jonka 
lainkäyttövallan nojalla alue on suojeltu, 
on hyväksynyt hoitosuunnitelman, jossa 
määritetään sallittu kalastustoiminta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa erityisiä 
säilyttämistoimenpiteitä 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetuilla alueilla sijaitsevilla 
asianmukaisesti määritellyillä alueilla 
suojellakseen meren elollisia 
luonnonvaroja tietynlaisen 
kalastustoiminnan kielteisiltä 
vaikutuksilta. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin voi kuulua 
seuraavaa:

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen, kestävään hoitoon ja 
hyödyntämiseen tähtääviin toimenpiteisiin
on kuuluttava osa tai kaikki seuraavista:

(a) 9–11 artiklan mukaisten monivuotisten 
suunnitelmien hyväksyminen;

(a) 9–11 artiklan mukaisten monivuotisten 
suunnitelmien hyväksyminen;

(b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen 
kestävälle hyödyntämiselle;

(b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen 
kestävälle hyödyntämiselle;

(b a) toimenpiteet ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä 
direktiivin 2008/56/EY mukaisesti;
(b b) toimenpiteet, joilla edistetään 
direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 
2009/147/EY täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;
(b c) meren- ja kalansuojelualueiden 
perustaminen;

(c) toimenpiteiden toteutus kalastusalusten 
lukumäärän ja/tai kalastusalustyyppien 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin;

(c) toimenpiteet kalastusalusten 
lukumäärän ja/tai käytettävien pyydysten 
määrän ja/tai kalastusalustyyppien 
mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin;

(c a) toimenpiteet tietynlaisen 
kalastustoiminnan rajoittamiseksi tai 
sääntelemiseksi;

(d) kannustimien vahvistaminen, 
taloudelliset kannustimet mukaan luettuina, 
valikoivamman tai vähän vaikuttavan 
kalastuksen edistämiseksi;

(d) kannustimien vahvistaminen, 
taloudelliset ja kalastusmahdollisuuksien 
muodossa tarjottavat kannustimet mukaan 
luettuina, valikoivamman tai vähän 
vaikuttavan kalastuksen, ympäristön 
kannalta kestävämpien 
pyyntimenetelmien ja sääntelyvaatimusten 
noudattamisen edistämiseksi;

(e) kalastusmahdollisuuksien 
vahvistaminen;

(e) kalastusmahdollisuuksien 
vahvistaminen;

(e a) säilyttämisen viitekokojen 
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määritteleminen;
(f) 14 artiklassa tarkoitettujen teknisten 
toimenpiteiden toteutus;

(f) 14 artiklassa tarkoitetut tekniset 
toimenpiteet;

(g) kaikkien saaliiden purkamista 
koskevaan velvoitteeseen liittyvien 
toimenpiteiden toteutus;

(g) toimenpiteet, jotka liittyvät kaikkien 
saaliiden purkamista koskevaan 
velvoitteeseen ja sivusaaliiden pyynnin 
vähentämiseen ja lopettamiseen;

(h) vaihtoehtoisia 
kalastuksenhoitomenetelmiä koskevien 
pilottihankkeiden toteuttaminen.

(h) vaihtoehtoisia 
kalastuksenhoitomenetelmiä koskevien 
koehankkeiden toteuttaminen;

(h a) tavoitteiden asettaminen ja 
kannustaminen toimenpiteisiin, joilla 
parannetaan meriympäristöä ja edistetään 
kalakantojen terveyttä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) velvoittaminen keräämään tietoja 
muun muassa meren elollisten 
luonnonvarojen ja meriekosysteemin 
tilasta sekä kalastuksen ja vesiviljelyn 
vaikutuksesta niihin;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) kaikki muut jäsenvaltion ehdottamat ja 
komission hyväksymät aiheelliset 
toimenpiteet.

Perustelu

Tarkistuksen avulla varmistetaan joustavuus.
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joihin 
tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otetuilla toimenpiteillä pyritään, sille 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävä rahoitustuki keskeytetään. 
Toimenpiteen on oltava oikeassa 
suhteessa noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kalansuojelualueiden perustaminen

1. Jotta voidaan kääntää kasvuun 
romahtaneet kalakannat ja lisätä 
kalakantojen poikastuotantoa meressä, 
säilyttää, ylläpitää ja hoitaa kalakantoja 
ja suojella elollisia vesiluonnonvaroja ja 
meriekosysteemejä, jäsenvaltioiden on 
sovellettava ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa ja perustettava 
yhtenäinen kalansuojelualueiden verkosto 
kalavarojen ja kalojen tärkeiden 
elinympäristöjen, etenkin kalakantojen 
poikastuotanto-, kutu- ja 
syönnösalueiden, säilyttämiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
määriteltävä ja nimettävä niin monta 
aluetta kuin on tarpeen edellä 1 kohdassa 
mainitun yhtenäisen 
kalansuojelualueiden verkoston 
perustamiseksi jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan 
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kuuluville vesialueille niin, että sen piiriin 
kuuluu vähintään 20 prosenttia kunkin 
jäsenvaltion rannikkoon liittyvistä 
aluevesistä, ja ilmoitettava nämä alueet 
komissiolle.
3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa olemassa 
olevia kalansuojelualueita tai osoittaa 
uusia aluevesillään sijaitsevia alueita 
kalansuojeluun asiaankuuluvien 
tieteellisten tietojen perusteella 1 päivän 
tammikuuta 2016 jälkeen.
4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä ja päätöksistä sekä niiden 
perusteena olevista tieteellisistä, 
teknisistä, sosiaalisista ja oikeudellisista 
perusteista on ilmoitettava komissiolle, ja 
niiden on oltava julkisesti saatavilla.
5. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
päätettävä, onko 1–3 kohdan mukaisesti 
nimettyjen kalansuojelualueiden 
ympärillä yksi tai useampi alue, joilla 
kalastustoimintaa on rajoitettu, ja 
määritettävä komissiolle annetun 
ilmoituksen jälkeen näillä alueilla sallitut 
pyydykset ja sovellettavat asianmukaiset 
hoitotoimenpiteet ja tekniset säännöt, 
joiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja 
kuin unionin lainsäädäntö. Näiden 
tietojen on oltava julkisesti saatavilla.
6. Kalastusaluksen kulkiessa 
kalansuojelualueen kautta kaikkien 
aluksella kalastusta varten pidettävien 
pyydysten on oltava kauttakulun aikana 
kiinnitettyinä ja säilössä ja erityisesti on 
suoritettava seuraavat toimet:
– verkot, painot ja vastaavat osat on 
irrotettava niiden trooliovista, veto- tai 
hinausköysistä tai -vaijereista,
– kannella tai kannen yläpuolella olevat 
verkot on kiinnitettävä tukevasti ja 
varastoitava,
– pitkätsiimat on säilytettävä alemmilla 
kansilla.
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7. Jos vuoden sisällä kalansuojelualueen 
tai kalansuojelualueiden verkoston 
perustamisesta on näyttöä siirtymästä, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että 
1 kohdassa säädetyt kalansuojelualueiden 
tavoitteet toteutuvat, ja turvataan 
kalansuojelualueiden myönteiset 
vaikutukset kalastuskieltoalueen 
ulkopuolella sijaitseviin alueisiin, ja sen 
on ilmoitettava komissiolle näistä 
toimenpiteistä. Näiden tietojen on oltava 
julkisesti saatavilla.
8. Jos komissio katsoo, että nimetyt 
kalansuojelualueet eivät riitä takaamaan 
kyseessä olevien kalakantojen ja meren 
elollisten ekosysteemien suojelun korkeaa 
tasoa, se antaa 55 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä lisätoimenpiteistä 
asiaintilan korjaamiseksi.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Teknisiin toimenpiteisiin voi kuulua 
seuraavaa:

Teknisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 
osa tai kaikki seuraavista:

(a) silmäkoot ja pyydysten käyttöä 
koskevat säännöt;

(a) silmäkoot ja pyydysten tai lisälaitteiden
käyttöä koskevat säännöt;

(b) pyydysten rakentamista koskevat 
rajoitukset, mukaan luettuna

(b) pyydysten rakentamista koskevat 
rajoitukset, mukaan luettuina

i) muutokset tai lisälaitteet valikoivuuden 
parantamiseksi tai bentaaliseen 
vyöhykkeeseen kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi,

i) muutokset tai lisälaitteet valikoivuuden 
parantamiseksi tai bentaaliseen 
vyöhykkeeseen kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi,

ii) muutokset tai lisälaitteet uhanalaisten, 
uhattujen ja suojeltujen lajien tahattoman 
pyynnin vähentämiseksi;

ii) muutokset tai lisälaitteet uhanalaisten, 
uhattujen ja suojeltujen lajien tahattoman 
pyynnin vähentämiseksi;

(c) tiettyjen pyydysten käytön kieltäminen 
tietyillä alueilla tai tiettyinä aikoina;

(c) tiettyjen pyydysten, teknisten 
välineiden tai tietyntyyppisten alusten
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käytön kieltäminen tietyillä alueilla tai 
tiettyinä aikoina;

(d) kalastustoiminnan kieltäminen tai 
rajoittaminen tietyillä vyöhykkeillä ja/tai 
tiettyinä aikoina;

(d) kalastustoiminnan kieltäminen tai 
rajoittaminen tietyillä vyöhykkeillä ja/tai 
tiettyinä aikoina;

(d a) toimet sivusaaliiden minimoimiseksi 
ja, jos mahdollista, niiden pyynnin 
lopettamiseksi sekä bentaalisen 
vyöhykkeen ja merenpohjan 
suojelemiseksi;

(e) kalastusaluksille asetetut vaatimukset 
lopettaa toiminta jollakin alueella 
määritellyksi vähimmäisajaksi meren 
herkästi haavoittuvien luonnonvarojen 
tilapäisen yhteenkertymän suojelemiseksi;

(e) kalastusaluksille asetetut vaatimukset 
lopettaa toiminta jollakin alueella 
määritellyksi vähimmäisajaksi meren 
herkästi haavoittuvien luonnonvarojen 
tilapäisen yhteenkertymän suojelemiseksi;

(f) erityistoimenpiteet kalastustoimista 
meriekosysteemeihin ja muihin kuin 
kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi;

(f) erityistoimenpiteet kalastustoimista 
meriekosysteemeihin ja muihin kuin 
kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi sekä pyydysten 
poisheittämisen, tavallisista 
jalostustoimista johtuvan roskaamisen ja 
ympäristön pilaamisen muiden muotojen 
vähentämiseksi;

(g) muut meren biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi 
toteutettavat tekniset toimenpiteet.

(g) muut meren biologisen 
monimuotoisuuden ja meriekosysteemien 
suojelemiseksi toteutettavat tekniset 
toimenpiteet.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että kaikki 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
toteutetaan oikea-aikaisesti. Jos 
toimenpiteiden toteuttaminen viivästyy 
perusteettomasti tai jos ne eivät riittävällä 
tavalla edistä meren elollisten
luonnonvarojen tai meriekosysteemien 
säilyttämistä, komissio antaa 55 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
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tällaisista toimenpiteistä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joihin 
tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otetuilla toimenpiteillä pyritään, sille 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää rahoitustukea lykätään tai 
se keskeytetään. Toimenpiteen on oltava 
oikeassa suhteessa noudattamatta 
jättämisen luonteeseen, laajuuteen, 
kestoon ja toistuvuuteen.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi 
vahvistettava monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät ensisijaisena toimenpiteenä ja 
viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
monivuotiset suunnitelmat, joissa 
määrätään kaikkien pyydettävien lajien 
säilyttämistoimista ja muista keinoista 
saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteet ja etenkin elvyttää kalakannat 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

1 a. Siitä päivästä alkaen, jona komissio 
ehdottaa monivuotista suunnitelmaa, 
asianomaisten kalastusalueiden 
kalastusmahdollisuuksia ei lisätä ennen 
kuin monivuotinen suunnitelma on 
hyväksytty.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos kohdennetuista kalakantojen 
elvyttämistoimista huolimatta ei yhden tai 
useamman kannan osalta päästä 
tavoitteeseen elvyttää kannat vuoteen 
2015 mennessä pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi
(a) tietojen puuttumisen vuoksi, direktiiviä 
2008/56/EY varten merivesien hyvän 
ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä 
perusteista ja menetelmästandardeista 
1 päivänä syyskuuta 2010 annetun 
komission päätöksen 2010/477/EU 
mukaisesti voidaan ottaa käyttöön 
vastaavia muuttujia koskevia vaatimuksia, 
ja kalastuskuolevuutta vähennetään 
edelleen ennalta varautumisen 
periaatteella. Jäsenvaltiot ja komissio 
arvioivat ja poistavat tutkimuksen ja 
tietämyksen esteet, jotta lisää tietoa olisi 
saatavilla mahdollisimman pian.
(b) kannan vakavan ehtymisen vuoksi, 
monivuotisiin suunnitelmiin sisällytetään 
täydentäviä hoitotoimenpiteitä, joilla 
muun muassa vähennetään edelleen 
kalastuskuolevuutta ja otetaan käyttöön 
kalastuskieltoalueet ja -ajat, jotta kannat
voidaan elvyttää niin nopeasti kuin 
biologisesti mahdollista ja viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi.
(c) sekakalastuksen vuoksi, hoidon 
perusteena käytetään tieteellisiä 
lausuntoja kohdelajeista, jotka ovat 
kaikkein haavoittuvimpia kutukannan 
biomassan, ikä- ja kokojakauman ja 
muiden asiaankuuluvien kuvaajien 
perusteella.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b a ja b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet tietojen riittävän 
keruun varmistamiseksi, jotta voidaan 
laatia tarkkoja tieteellisiä arvioita 
pyydettävistä lajeista;
(b b) toimenpiteet ympäristön hyvän tilan 
palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi 
direktiivin 2008/56/EY mukaisesti.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset suunnitelmat koskevat 
mahdollisuuksien mukaan joko yhtä tai 
useampaa kantaa hyödyntävää kalastusta, 
ja niissä otetaan asianmukaisesti huomioon 
kantojen ja kalastusten vuorovaikutus.

3. Monivuotiset suunnitelmat koskevat 
mahdollisuuksien mukaan joko yhtä tai 
useampaa kantaa hyödyntävää kalastusta, 
ja niissä otetaan asianmukaisesti huomioon 
kantojen ja kalastusten sekä laajemman 
meriympäristön vuorovaikutus.

3 a. Sekakalastuksen tapauksessa otetaan 
erityisesti huomioon tieteelliset lausunnot 
kaikkein haavoittuvimmista lajeista.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, ja niissä on otettava 
huomioon käytettävissä olevia tietoja ja 

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, ja niissä on otettava 
huomioon käytettävissä olevia tietoja ja 
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arviointimenetelmiä koskevat rajoitukset 
sekä kaikki mitattavissa olevat 
epävarmuustekijät tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla.

arviointimenetelmiä koskevat rajoitukset 
sekä kaikki mitattavissa olevat 
epävarmuustekijät tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla, eikä riittävien 
tieteellisten tietojen puuttumista voida 
käyttää perusteena lykätä sellaisten 
säilyttämistoimenpiteiden käyttöönottoa, 
jotka ovat tarpeen yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

4 a. Jos tietoja ei ole saatavilla, voidaan 
tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla ja 
komission päätöksen 2010/477/EU 
mukaisesti ottaa käyttöön vastaavia 
muuttujia koskevia vaatimuksia.
4 b. Monivuotisia suunnitelmia 
tarkastellaan uudelleen joka kolmas vuosi 
sidosryhmien kuulemisen perusteella, 
jotta voidaan arvioida edistymistä niiden 
tavoitteiden saavuttamisessa.
4 c. Kun voidaan perustellusti epäillä, että 
tavoitteiden saavuttaminen viivästyy, 
komissiolle siirretään valta antaa 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla otetaan käyttöön 
tarvittavat tekniset ja 
säilyttämistoimenpiteet.
4 d. Jos se, että monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistetty, voidaan 
lukea yhden tai useamman jäsenvaltion 
syyksi, komissiolla on valta keskeyttää 
rahoitustuki näille jäsenvaltioille.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e. Ennen monivuotisten suunnitelmien 
hyväksymistä tai uusimista kaikkien 
osapuolten on noudatettava tämän 
artiklan ja 10 artiklan tavoitteita ja 
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periaatteita.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä.

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan elvyttää pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä, ja 
jos se on biologisesti mahdollista, vuoteen 
2020 mennessä taloudellisen 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi.
1 a. Minkään lajin suurin sallittu saalis ja 
kiintiöt eivät voi jonkin vuoden tai sen 
osan aikana ylittää tasoa, joka tarvitaan 
1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Monivuotisten suunnitelmien 
tavoitteena on lopettaa kaupallisten ja 
muiden kuin kaupallisten kantojen 
tahattomat ja luvattomat saaliit.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
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kalastuskuolevuutta, joka takaa kantojen 
palauttamisen pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi, monivuotisissa 
suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti.

kalastuskuolevuutta 1 kohdan mukaisesti, 
monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti, ja asetettava kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempien kalakantojen saavuttamisen 
määräaika niin varhaiseksi kuin 
biologisesti mahdollista.

2 a. Monivuotisissa suunnitelmissa on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
meriekosysteemin ylläpitämistä ja 
elvyttämistä koskevat lainsäädännön 
vaatimukset.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c–j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määrälliset tavoitteet, jotka ilmoitetaan (c) määrälliset tavoitteet, jotka ilmoitetaan
i) kalastuskuolevuutena, ja/tai i) kalastuskuolevuutena, ja

ii) kutukannan biomassana, ja ii) kutukannan biomassana,

ii a) ikä- ja kokojakaumana, ja
iii) saaliiden vakautena; iii) saaliiden vakautena;
(d) selvät aikarajat määrällisten 
tavoitteiden saavuttamiselle;

(d) selvät aikarajat määrällisten 
tavoitteiden saavuttamiselle;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e a) toimenpiteet direktiivin 92/43/ETY 
liitteissä II ja IV ja direktiivissä 
2009/147/EY lueteltujen lajien 
suojelemiseksi kalastustoiminnan 
vaikutuksilta;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(g) erityistoimenpiteet ja -tavoitteet 
anadromisten ja katadromisten lajien 

(g) erityistoimenpiteet ja -tavoitteet 
anadromisten ja katadromisten lajien 
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makeassa vedessä tapahtuvaa elinkierron 
vaihetta varten;

makeassa vedessä tapahtuvaa elinkierron 
vaihetta varten;

(g a) tavoitteet, jotka koskevat muita 
elollisia vesiluonnonvaroja ja 
meriekosysteemien suojelutason 
ylläpitämistä tai parantamista;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi; 

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille sekä niiden aktivointia 
koskeva vuosittainen raportointi, jossa 
esitetään yksityiskohtaisia tietoja 
toteutetuista varotoimenpiteistä ja arvio 
niiden tehokkuudesta;

(i a) toimenpiteet sellaisten 
ravintoverkkojen toiminnan 
elvyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, joihin 
kalastustoiminta on vaikuttanut 
haitallisesti;
(i b) laivaston kapasiteetin ja 
kalastustoiminnan ympäristövaikutusten
arviointi, mukaan lukien mahdolliset 
vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja meriympäristöön, 
ja jos arvioinnissa ilmenee haitallisia 
vaikutuksia, suunnitelma tällaisten 
vaikutusten korjaamiseksi ja 
minimoimiseksi;

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet;
(j a) noudattamatta jättämisestä seuraavat 
oikeasuhtaiset, varoittavat ja tehokkaat 
seuraamusmenettelyt.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 4 artiklan b alakohdan 
mukaisesti tämän artiklan ensimmäisen 
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kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
määrälliset tavoitteet määritetään 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon perusteella ja mukaisiksi 
tai, jos tällaisia tietoja ei ole käytettävissä, 
ne perustetaan ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan ja pidetään rajoissa, 
joiden voidaan tieteellisesti hyväksyttävän 
lähestymistavan perusteella katsoa 
turvaavan kantojen elpymisen pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on laadittu parlamentin oikeudellisen yksikön avustuksella. Sillä varmistetaan, että 
monivuotiset suunnitelmat luovat perustan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja 
ettei niissä asetettuja vaatimuksia voida muuttaa lukuun ottamatta vähäisiä mukautuksia, 
jotka neuvosto tekee kokoontuessaan vuosittain asettamaan TACeja ja kiintiöitä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 
kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla suojelualueilla
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että estetään 
luontotyyppien heikentyminen ja niitä 
lajeja koskevat häiriöt, joita varten alueet 
on suojeltu, ja pyritään saavuttamaan 
suotuisa suojelutaso.

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
syrjimättömiä toimenpiteitä 1 kohdassa
säädetyn vaatimuksen täyttämiseksi ja 
ilmoitettava näistä toimenpiteistä 
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja 
alueelliselle neuvoa-antavalle 
toimikunnalle ennen kuin ne tulevat 
voimaan.
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1 b. Kaikissa unionin ja jäsenvaltioiden 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa 
toteuttamissa toimissa on noudatettava 
täysimääräisesti Århusin yleissopimusta 
tiedon saannista.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

2. Jollei jäsenvaltioiden oikeudesta 
varmistaa direktiivin 92/43/ETY, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
2008/56/EY täytäntöönpano muuta johdu 
ja jos jäsenvaltiot eivät toteuta 1 kohdassa 
vaadittuja toimenpiteitä, siirretään 
komissiolle valta antaa 55 artiklan
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritetään kalastukseen liittyvät 
toimenpiteet, jotka toteutetaan 
kalastustoiminnasta 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille suojelualueille 
aiheutuvien merkittävien vaikutusten 
ehkäisemiseksi, myös silloin kun 
vastuullinen jäsenvaltio ei ilmoita 
toimenpiteistä 1 ja 1 a kohdan mukaisesti 
tai kun on näyttöä alueen suojelutason 
heikentymisestä tai jatkuvasti huonosta 
suojelutilasta kalastustoiminnan vuoksi.

Perustelu

Komissiolle on annettava valtuudet toteuttaa toimenpiteitä, jos jäsenvaltio ei ryhdy toimiin ja 
jos komissiolla on perusteltu syy olettaa, että alueen suojelutaso on vaarassa heikentyä. 
Tarkistus on yhdenmukainen komission tekstin muiden ehdotusten, kuten 20 artiklan 
1 kohdan, kanssa.



AD\901491FI.doc 45/93 PE480.515v04-00

FI

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi.

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio antaa joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan 55 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa säädetään
väliaikaisista toimenpiteistä uhan 
poistamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä 
sovelletaan välittömästi.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet rajataan kestoltaan 
välttämättömään, eivätkä ne missään 
tapauksessa saa kestää enempää kuin 
kuusi kuukautta. Jos vakava uhka jatkuu, 
komissio voi sidosryhmiä kuultuaan uusia 
toimenpiteet peräkkäisiksi, enintään 
kuuden kuukauden jaksoiksi.

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään "väliaikaisen" merkitystä.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 2 a kohdan 
soveltamista, jos meren elollisiin 
luonnonvaroihin kohdistuva jatkuva 
vakava uhka edellyttää pysyviä 
toimenpiteitä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
säädetään tällaisista pysyvistä 
toimenpiteistä.
Asianomaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 56 artiklassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Selvennetään menettelyä tapauksissa, joissa vakava uhka jatkuu.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset 

toimenpiteet
1. Jos on näyttöä siitä, että 
kalastustoiminnasta aiheutuu vakava ja 
ennalta arvaamaton uhka elollisten 
vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai 
meriekosysteemille jäsenvaltion 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla vesialueilla, kyseinen 
jäsenvaltio voi toteuttaa enintään kolme 
kuukautta kestäviä kiireellisiä 
toimenpiteitä, jos aiheeton viivyttely 
johtaisi vaikeasti korjattavaan vahinkoon.
2. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat toteuttaa 
kiireellisiä toimenpiteitä, on ilmoitettava 
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aikomuksestaan komissiolle sekä 
asianomaisille muille jäsenvaltioille ja 
alueellisille neuvoa-antaville 
toimikunnille lähettämällä näille kyseiset 
toimenpideluonnokset ja niiden perustelut 
ennen toimenpiteiden hyväksymistä.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä toimenpiteen 
vahvistamiseksi, peruuttamiseksi tai 
muuttamiseksi. Asianomaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
56 artiklassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.
Komissio hyväksyy 56 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät 
kalastustoiminnasta aiheutuvaan 
vakavaan ja ennalta arvaamattomaan 
uhkaan elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämiselle tai meriekosysteemille, 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä.
4. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
8 artiklaa yhdessä 5 artiklan kanssa.

Perustelu

Komissiolle annetaan valtuudet 13 artiklan 1 kohdassa ja tässä artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille valtuudet toteuttaa kiireellisiä toimia. Tekstiin palautetaan entisen YKP-
asetuksen 8 artikla, jota on muutettu hieman parlamentin oikeudellisen yksikön suositusten 
mukaisesti.
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä.
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meren elollisten luonnonvarojen 
suojelemiseksi ja kalastustoiminnasta 
kalakantoihin ja meriekosysteemeihin 
kohdistuvien vaikutusten vähentämisen 
turvaamiseksi on perustettava unionin 
vesialueilla ja unionin vesien ulkopuolella 
toimiviin aluksiin sovellettavia teknisiä 
toimenpidekehyksiä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen
merieliöiden saaliita;

(c) minimoidaan ja mahdollisuuksien 
mukaan lopetetaan merieliöiden, 
haavoittuvien ja suojeltujen lajien ja 
merilintujen tahattomat saaliit;

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) lievennetään pyydyksistä 
ekosysteemille ja ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia, erityisesti biologisesti 
herkkien kantojen ja elinympäristöjen 
osalta.

(d) minimoidaan teknisistä välineistä, 
muun muassa pyydyksistä, ekosysteemille 
ja ympäristölle aiheutuvat vaikutukset, 
erityisesti biologisesti herkkien kantojen ja 
elinympäristöjen, kuten merenpohjan,
osalta.
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Perustelu

Merenpohja on biologisesti erittäin monimuotoinen mutta myös äärimmäisen altis tiettyjen 
pyyntimenetelmien aiheuttamille vaurioille.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistetään direktiivin 2008/56/EY 
mukaisen ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joihin 
tämän artiklan mukaisesti toteutetuilla 
toimenpiteillä pyritään, sille yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella
pyytämiä, on nostettava kalastusalukselle 
ja säilytettävä siellä, ilmoitettava ja 
purettava aluksesta, jos niitä ei käytetä 

1. Kaikki sellaisten pyydettyjen lajien
saaliit, jotka on pyydetty unionin vesillä 
harjoitetun kalastuksen aikana tai jotka 
ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta unionin 
satamissa tai kolmansien maiden 
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elävänä syöttinä, seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

nimetyissä satamissa, jos niitä ei käytetä 
elävänä syöttinä, monivuotisissa 
suunnitelmissa määriteltyjen vaatimusten 
tai, jos tällaisia suunnitelmia ei ole,
seuraavan aikataulun mukaisesti:

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014: Pohjanmeren kalakannat ja 
Itämeren kalakannat;

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;
(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: Atlantin kalakannat ja syvänmeren 
kalakannat;

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren
pohjakalakannat.

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: Välimeren kalakannat ja kaikki 
muut kalakannat.

1 a. Unionin kalastusalusten on pidettävä 
kirjaa kaikista 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen pyydetyistä kalalajeista, jotka 
on purettu aluksesta tai heitetty pois; 
kirjatut tiedot on toimitettava 
jäsenvaltioille, ja niiden on oltava 
julkisesti saatavilla.
1 b. Kaikki kalalajit, jotka on pyydetty 
unionin vesillä harjoitetun kalastuksen 
aikana tai jotka unionin alukset ovat 
pyytäneet unionin vesien ulkopuolella, on 
1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen 
purettava aluksesta unionin satamissa tai 
kolmansien maiden nimetyissä satamissa, 
ellei monivuotisissa suunnitelmissa tai 
komission ylläpitämässä ja julkaisemassa 
rekisterissä määrätä erityisesti niiden pois 
heittämisestä.
1 c. Jos 1 a, 1 b ja 1 c kohdassa säädettyjä 
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vaatimuksia rikotaan, jäsenvaltioiden on 
keskeytettävä kalastusmahdollisuuksien 
jakaminen kyseiselle alukselle enintään 
kolmen vuoden ajaksi.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa lueteltuja kalalajeja 
pyytävää kalastusta koskeviin 
monivuotisiin suunnitelmiin sisällytetään 
kattavia teknisiä ja muita toimenpiteitä, 
joilla pyritään lopettamaan kohdelajien 
alamittaisten yksilöiden ja ei-toivottujen 
ja/tai kiellettyjen lajien pyynti.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta siihen päivään mennessä, jona 
velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit 
tulee voimaan. Kyseisistä kannoista 
pyydettyjen, säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
myynti tai toimittaminen kielletään muilta 
kuin jakelijoilta, joilla on oltava 
toimilupa, ainoastaan kaupalliseksi 
kalajauhoksi ja -öljyksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi. Jäsenvaltioiden 
on toteutettava toimenpiteitä näiden 
vaatimusten noudattamisen valvomiseksi 
ja määrättävä tehokkaita, varoittavia ja 
oikeasuhtaisia seuraamuksia.
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

3. Kaupan pitämistä koskevat säännöt
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille ja säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen
saaliille vahvistetaan [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
myynnistä saatavat tulot palautuvat 
kalastusalan hallintoviranomaisille, ja 
niitä voidaan käyttää tutkimus-, valvonta-
ja täytäntöönpanotoimiin.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten. 
Jäsenvaltioiden on asetettava kaikista 
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saaliista kirjatut tiedot julkisesti 
saataville.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun jäsenvaltiot jakavat 
kalastusoikeuksia 29 artiklan mukaisesti, 
niiden on tarjottava kalastusaluksille 
kannustimia käyttää valikoivia pyydyksiä, 
jotka vähentävät tahattomia saaliita.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

-1. Neuvosto päättää komission 
ehdotuksesta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan nojalla 
kalastusmahdollisuuksista ja niiden 
jakamisesta jäsenvaltioiden kesken. 
Komission ehdotuksen ja neuvoston 
päätöksen on oltava kaikin puolin 
4 artiklan b alakohdan mukaisia.
Kalastusmahdollisuuksissa ei saa 
vahvistaa millekään lajille saalista, joka 
ylittää jonkin vuoden tai sen osan aikana 
tason, joka tarvitaan 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa,
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uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa. jotta saavutetaan 2 ja 3 artiklassa asetettu 
tavoite ja sovelletaan 4 artiklan mukaisia 
hyvän hallinnan periaatteita.

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan 
ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan 
mukaisesti vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää 
tutkimustiedoissa määriteltyä tasoa, ja ne
on vahvistettava siten, että ne vastaavat 
2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita ja 
4 artiklan mukaisia hyvän hallinnan 
periaatteita sekä 9 artiklan 2 kohdan ja 
11 artiklan b, c ja h alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja määrällisiä tavoitteita, 
aikarajoja ja marginaaleja.

3 a. Jäsenvaltiot ovat vastuussa niille 
jaettujen kalastusmahdollisuuksien 
kohdentamisesta kalastuslaivastojensa eri 
osille, ja ne voivat painopisteitä 
määrittäessään ottaa huomioon 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat tekijät, 
mukaan luettuina pienimuotoisen ja 
vähän vaikuttavan kalastuksen osuuden 
lisäämisestä mahdollisesti saatavat 
hyödyt.

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä ilmoitettuaan asiasta 
komissiolle.

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä ilmoitettuaan asiasta 
komissiolle. 

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Neuvosto saa poiketa kyseisistä 
tavoitteista, aikarajoista ja marginaaleista 
vain tunnustetun tiedekomitean tai 
tutkimuslaitoksen viimeaikaisen, 
todennetun tutkimustiedon perusteella ja 
4 artiklan b alakohdan mukaisesti.
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Perustelu

Tarkistuksen ansiosta neuvosto voi mukauttaa kalastusmahdollisuuksia, jos ajantasainen 
tutkimustieto osoittaa, että monivuotisen suunnitelman rajoitukset eivät enää vastaa kestävän 
enimmäistuoton saavuttamistavoitetta.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, jossa arvioidaan, onko 
nykyisillä kalastusmahdollisuuksilla 
pystytty tehokkaasti elvyttämään 
pyydettävien lajien kannat pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi. 

Perustelu

Neuvosto määrittää kalastusmahdollisuudet. Parlamentilla ja yleisöllä on oltava 
mahdollisuus arvioida, edistävätkö ne kestävän enimmäistuoton saavuttamista.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. 

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditun monivuotisen 
suunnitelman yhteydessä annetaan
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin ja kaikkiin 
jäsenvaltion aluevesillä kalastusta 
harjoittaviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
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kalastusmahdollisuuksia.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ovat 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia;

(a) ovat 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden ja 4 artiklassa vahvistettujen 
hyvän hallinnan periaatteiden mukaisia;

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) muodostavat johdonmukaisen 
suunnitelman, johon sisältyvät 21 artiklan 
mukaisesti toteutetut toimenpiteet;

Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttamat monivuotisen suunnitelman määräysten täytäntöönpanotoimet on 
vahvistettava johdonmukaisessa suunnitelmassa eikä yksittäisissä toimenpiteissä. Näihin olisi 
sisällyttävä kaikki toimet, jotka on otettu käyttöön teknisessä toimenpidekehyksessä.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet; sekä

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet suurella 
todennäköisyydellä ja asetetun määräajan 
puitteissa; sekä

Tarkistus 99
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Monivuotiseen suunnitelmaan sisältyvän 
kalastusalueen jakavien jäsenvaltioiden 
on koordinoitava toimia keskenään ja 
toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että toteutetut toimet 
täyttävät 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön koordinoinnista vastaa 
jäsenvaltio, jonka osuus kalakannan 
suurimmasta sallitusta saaliista tai 
pyyntiponnistuksesta on suurin.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
neuvoa-antavien toimikuntien, 
asianmukaisen kalastusalueen 
sidosryhmien ja tiedelaitosten toimittamat 
tiedot, lausunnot ja ohjeet.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisilla 
toimenpiteillä pyritään, sille yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä voidaan antaa
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
kehyksen mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään asianomaisten valtioiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin 
sovellettavat tekniset toimenpiteet, sellaisia 
jäsenvaltioiden vesialueilla olevia kantoja 
varten, joiden osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tekniset toimenpiteet

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä annetaan
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
kehyksen mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään kaikkiin toiminnassa oleviin
aluksiin sovellettavat tekniset toimenpiteet 
sellaisia jäsenvaltioiden vesialueilla olevia 
kantoja varten, joiden osalta niille on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekniset toimenpiteet

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kalastusalueen jakavien 
jäsenvaltioiden on koordinoitava toimia 
keskenään ja toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että toteutetut toimet 
täyttävät 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus 105
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otetuilla toimenpiteillä pyritään, sille 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Komissio antaa teknisessä 
toimenpidekehyksessä tarkoitettujen 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, joilla on 
valtuudet toteuttaa toimenpiteitä 
21 artiklan mukaisesti, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan 
kyseisen jäsenvaltion lipun alla 
purjehtiviin kalastusaluksiin tai, jos 
kalastustoimintaa ei harjoita kalastusalus, 
kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 
henkilöihin;

(a) toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin 
toiminnassa oleviin aluksiin sellaisia 
jäsenvaltioiden vesialueilla olevia kantoja 
varten, joiden osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia;
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Perustelu

Aluevesillä jäsenvaltion vaatimuksia on sovellettava kaikkiin kalastusaluksiin 
kansallisuudesta riippumatta. Mitään muuta toimintamallia ei voida pitää kaikkien kannalta 
reiluna.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut.

2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiolle, kyseisille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille on ilmoitettu 
toimenpiteistä, joihin on liitetty perustelut, 
joista ilmenee myös, että toimenpiteet ovat 
syrjimättömiä.

Perustelu

Säilyttämisen ja kaikkien kalastusalusten yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi 
jäsenvaltioiden roolia on vahvistettava tältä osin.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
kalastusalan toimenpiteitä 
erityissuojelualueilla, joista säädetään 
direktiivin 92/43/ETY 6 artiklassa, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklassa ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
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4 kohdassa sekä direktiivin 92/43/ETY 
12 artiklassa, merialueita koskevien 
yleissopimusten mukaisilla suojelluilla 
merialueilla, sellaisten haavoittuvien 
meriekosysteemien alueella, joista 
määrätään maailmanlaajuisissa 
sopimuksissa, joiden osapuoli unioni on, 
sekä jäsenvaltion suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla. 
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava tämän asetuksen 
2 ja 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa oleva unionin lainsäädäntö.
2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut. Perusteluihin on sisällyttävä
(a) ehdotetun toimenpiteen tieteelliset 
perusteet;
(b) laivastojen toiminta alueella valtion, 
pyydysten ja kohdelajien mukaan 
eriteltynä;
(c) muut aluetta koskevat 
säilyttämistoimenpiteet;
(d) seuranta- ja valvontatoimenpiteet, 
joita jäsenvaltio aikoo alueella toteuttaa.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
30 työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. 
4. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti ehdotetun toimenpiteen 
vahvistamiseksi, peruuttamiseksi tai 
muuttamiseksi 30 työpäivän kuluessa 
tiedoksi antamisesta.
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Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään nopea ja oikeudenmukainen tapa toteuttaa kalastusalan 
toimenpiteitä suojelluilla merialueillaan myös 12:ta meripeninkulmaa kauempana. Tämä 
sanamuoto on samankaltainen kuin mikä sisältyy teknisistä toimenpiteistä vuonna 2008 
annettuun asetukseen tehtävään muutosehdotukseen, josta on lähes sovittu.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
27 artikla 

Komission teksti Tarkistus

-1. Kunkin jäsenvaltion on arvioitava 
kalastuskapasiteettinsa ja toteutettava 
kapasiteetin vähennystoimenpiteitä 
34 artiklan mukaisesti, jos ylikapasiteettia 
on osoitettu olevan.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi 
oikeudenmukaisin, tasapuolisin ja 
avoimin perustein ottaa käyttöön 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän tai muunlaisia oikeuksiin 
perustuvia kalastuksenhoitovälineitä 
lippunsa alla purjehtiville aluksille.

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä 
(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten.
2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista päätöksistä ottaa 
käyttöön siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä tai oikeuksiin perustuva 
kalastuksenhoitojärjestelmä, ja niiden on 
asetettava kaikki asiaankuuluvat tiedot 
julkisesti saataville.
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a–3 e alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirrettävät kalastusoikeudet jäävät 
sen jäsenvaltion omistukseen, joka on 
vastuussa niiden jakamisesta. Jäsenvaltio 
voi peruuttaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijan oikeudet, jos 
jäsenvaltion jakokäytännön tavoitteita tai 
vaatimuksia ei noudateta ja jos haltija ei 
ole vastannut jäsenvaltion kohtuullisiin 
pyyntöihin niiden noudattamisesta.
3 b. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöä 
koskevia kriteereitä, kun ne kehittävät 
mahdollista siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmäänsä, ja ne 
voivat
(a) rajoittaa yhdelle haltijalle jaettavien 
kalastusoikeuksien osuutta;
(b) rajoittaa niiden siirrettävien 
kalastusoikeuksien lukumäärää, jotka 
voidaan rekisteröidä yhdelle alukselle;
(c) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa 
kalastuslaivaston tiettyjen osien välillä tai 
kieltää sen;
(d) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa tiettyjen 
maantieteellisten alueiden välillä 
rannikkoyhteisöjen suojelemiseksi tai 
kieltää sen;
(e) rajoittaa vuotuisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokrausta sen 
varmistamiseksi, että haltijoilla on suora 
ja pitkän aikavälin intressi 
kalastustoimintaan, tai kieltää sen;
(f) rajoittaa sitä, missä määrin siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan jakaa osiin, ja 
vaatia aluksilta vähimmäismäärää 
oikeuksia, jotta niillä olisi lupa kalastaa;
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(g) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa osapuolille, 
jotka voivat osoittaa, että niillä on suora 
taloudellinen yhteys kalastustoimintaan;
(h) vaatia romuttamaan alus, jolla 
myynnin seurauksena on vaadittua 
vähimmäismäärää vähemmän siirrettäviä 
kalastusoikeuksia;
(i) varata tietyn osuuden 
kalastusmahdollisuuksista jaettavaksi 
uusille tulokkaille.
3 c. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle aikomuksestaan perustaa 
tämänkaltaisia järjestelmiä ja asetettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot julkisesti 
saataville.
3 d. Komissio voi antaa 55 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa se 
kieltäytyy tunnustamasta jäsenvaltiossa 
käyttöön otettua siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää, jos se 
katsoo, että kyseisellä järjestelmällä ei 
pystytä edistämään 10 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavien kapasiteettivähennysten 
toteuttamista, ja komissio voi tällaisissa 
tapauksissa soveltaa 50 artiklan 
2 kohdassa mainittuja taloudellisia 
seuraamuksia, jollei tyydyttäviä 
mukautuksia tehdä.
3 e. Jäsenvaltion on ennen siirrettävien 
kalastusoikeuksien jakamista julkaistava 
selvitys, jossa se ilmoittaa 
jakokäytäntönsä ja sen tarkoituksen, 
siirrettävien kalastusoikeuksien kaupan 
toteutustavan, yksityiskohtaiset tiedot 
sovellettavista säännöistä ja määräyksistä 
sekä sen, miten kalastusoikeudet voidaan 
lakkauttaa.

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion, joka päättää 
perustaa siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän, on jaettava siirrettävät 
kalastusoikeudet tasapuolisin ja avoimin 
ympäristö- ja sosiaaliperustein kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta unionin 
vesien ulkopuolella saatuja 
kalastusmahdollisuuksia. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto vahvistavat 
siirrettävien kalastusoikeuksien avoimet 
jakoperusteet, ne on asetettava julkisesti 
saataville ja niihin on sisällyttävä muun 
muassa
(a) sellaisten valikoivampien 
pyyntimenetelmien, pyydysten ja 
käytäntöjen soveltaminen, joista aiheutuu 
vähän sivusaaliita ja joiden vaikutus 
meriekosysteemiin on vähäinen;
(b) tunnetusti hyvä yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen ja 
tutkimustiedon perusteella asetettujen 
saalis- ja/tai pyyntiponnistusrajoitusten 
noudattaminen;
(c) uusien laadukkaiden työtilaisuuksien 
tarjoaminen edellyttäen, ettei sillä ole 
haitallisia ympäristövaikutuksia;
(d) sellaisten alusten ja 
pyyntimenetelmien käyttäminen, joiden 
polttoainepäästöt ovat alhaisia ja jotka 
ovat energiatehokkaita;
(e) videovalvonnan tai vastaavien 
sähköisten valvontalaitteiden 
käyttäminen;
(f) sellaisten työolojen tarjoaminen, jotka 
täyttävät asiaankuuluvat kansainväliset 
normit, erityisesti vuoden 2007 ILO:n 
kalastusalan työtä koskevan 
yleissopimuksen;
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(g) ilmoitettu tuotanto ainakin kolmen 
edellisen vuoden ajalta.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan aktiivisesti 
kalastustoiminnassa mukana olevan
kalastusaluksen omistajalle taikka 
aktiivisesti kalastustoiminnassa mukana 
olevalle oikeushenkilölle tai luonnolliselle 
henkilölle käytettäväksi tällaisella 
aluksella. Siirrettävät kalastusoikeudet 
voidaan keskittää yhteen kalastusalalla 
suoraan toimivien oikeushenkilöiden tai 
luonnollisten henkilöiden taikka 
tunnustettujen tuottajaorganisaatioiden tai 
vastaavien elinten toimesta suoritettavaa 
hallinnointia varten. Jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa siirrettävien kalastusoikeuksien 
saamiselle asetettuja edellytyksiä avoimia 
ja puolueettomia perusteita soveltaen.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin. 

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään seitsemän vuoden pituiseksi 
ajaksi niiden uudelleen jakamista varten. 
Jos jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään seitsemän vuotta aikaisemmin.
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Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia maksutta tai vaatia 
maksun suorittamista taikka jakaa 
tällaisia oikeuksia huutokaupassa 
haltijoille, jotka täyttävät kaikki muut 
vaatimukset.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen
peräkkäiseen vuoteen.

7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa ja 
jakaa uudelleen sellaiset siirrettävät 
kalastusoikeudet, joita ei ole käytetty 
kalastusaluksella kahteen peräkkäiseen 
vuoteen.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun jäsenvaltio ottaa käyttöön 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän, sen on mukautettava omia 
sääntöjään rannikkokalastuksen etujen 
suojelemiseksi ja järjestelmän kielteisten 
piirteiden, kuten liiallisen keskittymisen 
tai keinottelun, torjumiseksi.
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Perustelu

Kalastusoikeuksien keskittyminen ja niillä keinottelu sekä rannikkokalastuksen etujen 
suojelemisen epäonnistuminen aiheuttaa todellisen uhan siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 33 artiklan 
mukaisesti ja 28 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja avoimia perusteita noudattaen 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta 
riippumatta siitä, onko jäsenvaltio 
päättänyt ottaa käyttöön siirrettävät 
kalastusoikeudet.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa kalastusmahdollisuuksissa ei 
saa vahvistaa millekään lajille saalista, 
joka ylittää jonkin vuoden tai sen osan 
aikana tason, joka tarvitaan 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Perustelu

Kalakantoja on tuhoutunut lyhytnäköisyyden takia ja siksi, että viranomaiset ovat sivuuttaneet 
tutkimustiedon. Etusijalle on asetettava tavoite kantojen elvyttämisestä kestävää 
enimmäistuottoa suuremmiksi.
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Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista varten.
Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia voidaan 
jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.

4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
20 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista varten.

Perustelu

Varauksien ansiosta jäsenvaltiot voivat jakaa kalastusmahdollisuuksia kestävämpää 
kalastusta harjoittaville toimijoille.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
tarjota kalastusaluksille kannustimia, jotta 
nämä käyttäisivät valikoivia pyydyksiä 
tahattomien sivusaaliiden torjumiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
tarjota kalastusaluksille kannustimia, jotta 
nämä käyttäisivät vähän vaikuttavia 
pyyntimenetelmiä ja/tai valikoivia 
pyydyksiä ja soveltaisivat käytäntöjä, 
joilla poistetaan tahattomat saaliit ja muut 
meriympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset.
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisteri ja tiedot ehdoista, joiden mukaan 
siirrettävät kalastusoikeudet ja 
kalastusmahdollisuudet on jaettu, 
asetetaan julkisesti saataville.

Perustelu

On mahdotonta hyväksyä, ettei yleisö saisi tietää oikeuksien haltijoita tai ehtoja, jotka niiden 
oletetaan täyttävän.

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

2. Jäsenvaltio ei voi antaa lupaa
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoon
toiseen jäsenvaltioon tai toisesta 
jäsenvaltiosta.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot voivat asettaa siirtoluvan 
ehdoksi sen, että kalastusoikeutensa 
myyvä alus poistetaan käytöstä ja 
romutetaan.

Perustelu

Euroopan kalastuslaivastojen kapasiteettia on pienennettävä. Alusten omistajat saavat 
tällaisista siirroista huomattavaa taloudellista hyötyä, mutta myös alusten romuttaminen voi 
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olla kannattavaa.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille, pienimuotoista 
kalastusta harjoittavat alukset mukaan 
luettuina, soveltaen 28 artiklan 2 kohdan 
mukaisia avoimia ja objektiivisia 
perusteita, jotka on asetettava julkisesti 
saataville. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Kalastuskapasiteetin määrittäminen
Jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen koko 
määritetään niiden pyyntikyvyn 
perusteella. Komissio antaa tätä varten 
31 päivään heinäkuuta 2013 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2930/1986 muuttamisesta 
kapasiteetin määrittämiseksi seuraavien 
ominaisuuksien perusteella:
(a) kokonaispituus
(b) leveys
(c) bruttovetoisuus
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(d) koneteho
(e) pyydystyyppi
(f) pyydyskoko (mukaan lukien 
käytettävien yksiköiden määrä)
(g) muut mitattavissa olevat 
ominaisuudet, jotka vaikuttavat aluksen 
pyyntikykyyn.
Komissio julkistaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä yksityiskohtaisen luettelon 
kunkin jäsenvaltion nykyisen 
kalastuslaivaston kapasiteetista sekä 
arvion kunkin laivaston asianmukaisesta 
kapasiteetista, joka perustuu sen 
hyödynnettävissä oleviin 
luonnonvaroihin. Komissio tukeutuu 
tässä asiakirjassa jäsenvaltioiden 
toimittamiin tietoihin ja muihin 
käytettävissä oleviin tietoihin, joita 
tuottavat muun muassa tutkimuslaitokset 
ja alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on vuoteen 2015 
mennessä toteutettava laivastojensa 
kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vuoteen 2015 
mennessä kyseisen kalastuskapasiteetin 
omien kalastusmahdollisuuksiensa välillä.
Näiden toimenpiteiden on perustuttava 
arvioon laivaston kapasiteetista 
kalastusmahdollisuuksiin verrattuna, mitä 
edellytetään 11 artiklassa ja osana 
monivuotisia suunnitelmia. Jos 
monivuotista suunnitelmaa ei ole, tällaiset 
toimenpiteet on vahvistettava ensisijaisesti 
mutta viimeistään [vuonna 2015]. 
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
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komissiolle vuosittain saavutetusta 
edistyksestä.

Perustelu

Laivaston kapasiteetin arviointi on edellytys tehokkaalle laivaston hallinnalle, ja 
jäsenvaltioiden toimia varten on vahvistettava selkeät määräajat.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin ylärajat liitteen II 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin ylärajat 33 a artiklan 
toisessa kohdassa mainittujen tietojen 
perusteella.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa vuosittain 
kertomuksen siitä, miten hyvin 
jäsenvaltiot noudattavat 33 a ja 
35 artiklan sekä tämän artiklan mukaisia 
velvollisuuksiaan.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden ja yleisön käyttöön. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
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1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
määrittelyä varten.

mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on avoimuus.

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet. 
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa ja vesiviljelyn 
hoidossa tarvittavia biologisia, teknisiä, 
ympäristöä koskevia ja sosioekonomisia 
tietoja, käsiteltävä ne, saatettava ne 
julkisesti saataville ja toimitettava ne 
tarvittaessa tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjille, mukaan luettuina 
komission nimeämät elimet. Tiedot on 
kerättävä vähintään joka toinen vuosi 
kannoista, jotka ovat kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavien tasojen 
alapuolella. Niiden avulla on erityisesti 
voitava arvioida

Perustelu

Olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että tiedot kuvastavat nykytilannetta. 
Lähtökohtaisesti tietojen olisi oltava julkisesti saatavilla poikkeustapauksia lukuun ottamatta. 
Tietoja tarvitaan sen selvittämiseksi, ettei vesiviljely ole haitallista meriympäristölle.
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Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa; 

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen nykytilaa; 

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen, sivusaaliit mukaan 
luettuina, nykyistä voimakkuutta,
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta ja 
vesiviljelystä kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin, 
ja direktiivin 2008/56/EY mukaisen 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista; 
sekä

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalojen 
sosioekonomista tilannetta unionin vesillä 
ja niiden ulkopuolella. 

(c) kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalojen 
nykyistä sosioekonomista tilannetta 
unionin vesillä ja niiden ulkopuolella. 

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat (d) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
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tarkkoja ja luotettavia; tarkkoja, luotettavia ja kattavia; 

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistettava, että tieteellisissä 
tiedoissa ja menetelmissä otetaan 
huomioon happamoitumisen ja meren 
lämpötilan kaltaiset tekijät tietoja 
kerättäessä, ja varmistetaan näin, että 
tietoja kerätään eri alueilta ympäri 
vuoden;

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) asetettava siirrettävien 
kalastusoikeuksien myöntämisen ehdoksi, 
että haltijat esittävät jäsenvaltioille 
vuosittain 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti edellytetyt taloudelliset ja 
sosiaaliset tiedot;

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja tarvittaessa 
kerättyjen tietojen asianmukainen suoja ja 
luottamuksellisuus;

(f) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja asetettava ne 
julkisesti saataville lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa tietojen 
asianmukainen suoja ja luottamuksellisuus
voi olla tarpeen, jolloin tällaisten 
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rajoitusten perusteet on ilmoitettava;

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja -
järjestelmiin.

(g) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kaikkiin kerättyjen tietojen 
käsittelyssä käytettäviin kansallisiin 
tietokantoihin ja -järjestelmiin.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa. 
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat kalatalousalan tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 
yhteisön puitteista sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten 
lausuntojen tukemisesta 25 päivänä 
helmikuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 199/20081 puitteissa, 
ja kyseistä asetusta tarkastellaan 
uudelleen ja/tai muutetaan tai se 
korvataan tarvittaessa vähintään 
vastaavantasoisilla puitteilla tämän 
artiklan säännösten panemiseksi 
täytäntöön. Uusi monivuotinen ohjelma 
ohjaa tietojen keruuta, hallintaa ja 
käyttöä vuodesta 2014 lähtien, ja siihen 
sovelletaan tämän artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 199/2008 säännöksiä.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.
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Asetusta (EY) N:o 199/2008 sovelletaan 
edelleen kansallisiin ohjelmiin, jotka 
koskevat tietojen keruuta ja hallintaa 
vuosien 2011, 2012 ja 2013 osalta.
_____________
1 EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1. 

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen 
ohjelman osalta kerättävien tietojen 
tarkkuutta koskevien tavoitteiden 
täsmentämiseksi ja tiedonkeruun 
aggregointitasojen määrittelemiseksi 
tietojen hallintaa ja käyttöä varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti. 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman osalta kerättävien 
tietojen tarkkuutta koskevien tavoitteiden 
täsmentämiseksi ja tiedonkeruun 
aggregointitasojen määrittelemiseksi 
tietojen hallintaa ja käyttöä varten sekä 
tiedonkeruuta ja tietojen esitystapaa 
koskevan jäsenvaltioiden välisen 
koordinoinnin varmistamiseksi.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio pidättää rahoitustuen 
50 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio ei 
toimita tutkimustietoa, jonka 
keräämisestä se on vastuussa, eikä se 
vastaa kohtuullisiin pyyntöihin tietojen 
keräämisestä.

Perustelu

Jäsenvaltioita on vaadittu keräämään tutkimustietoa vuosien ajan, mutta osa ei ole tehnyt 
sitä. Komission on voitava määrätä seuraamuksia, sillä tieteellinen näyttö on asetuksen 
tehokkaan toiminnan kannalta välttämätöntä.
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Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

1. Unioni edistää aktiivisesti ja tukee
kalastusalan kansainvälisten järjestöjen, 
myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, toimintaa
kansainvälisten velvoitteiden, sitoumusten
ja kalastuspolitiikan tavoitteiden, unionin 
periaatteiden ja tavoitteiden, kalastuksen, 
ympäristön ja kehityksen aloilla voimassa 
olevan unionin lainsäädännön sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden palauttaminen 
näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta vastaa kalastuksen, 
ympäristön ja kehityksen aloilla voimassa 
olevan unionin lainsäädännön 
periaatteita ja tavoitteita sekä tämän 
asetuksen 2 artiklassa asetettuja 
tavoitteita. Se perustuu myös parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen 
elvyttäminen vuoteen 2015 mennessä
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

Perustelu

Unionin kanta kansainvälisissä yhteyksissä, kuten alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä, 
ei saisi olla sen muiden politiikanalojen, kuten ympäristö- ja kehityspolitiikan, tavoitteiden ja 
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velvoitteiden vastainen.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unioni osallistuu aktiivisesti 
tutkimustiedon ja tieteellisten lausuntojen 
tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisissä järjestöissä ja tukee tätä 
toimintaa.

3. Unioni osallistuu aktiivisesti hyvän 
hallinnon, avoimuuden ja 
täytäntöönpanotoimien kehittämiseen 
sekä tutkimustiedon ja tieteellisten 
lausuntojen tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja muissa
kansainvälisissä järjestöissä ja tukee tätä 
toimintaa.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista. Unionin on tehostettava 
ponnistelujaan, jotta varmistetaan, että 
kolmannet maat kunnioittavat 
kansainvälisiä yleissopimuksia ja 
erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta (UNCLOS).

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat kattava hallinnan 
kehys unionin lipun alla purjehtivien ja/tai
sen omistamien kalastusalusten 
kolmansien maiden vesillä harjoittamaa 
kalastustoimintaa varten. Kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten on oltava 
kansainvälisten velvoitteiden ja 
toimintapoliittisten tavoitteiden sekä 2, 3 
ja 4 artiklan säännösten mukaisia.

Perustelu

Varmistetaan, että unionin alusten on noudatettava samoja vaatimuksia kaikkialla, missä ne 
kalastavat.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kestävää kalastusta koskevilla 
sopimuksilla pyritään myös luomaan 
kolmansien maiden vesillä pyytävälle 
unionin laivastolle hallintopuitteet, jotka 
ovat vähintään yhtä tiukat kuin 
kalastuksenhoidon, ympäristönsuojelun ja 
sosiaalipolitiikan aloilla sovellettava 
unionin lainsäädäntö.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta ja 2 a–2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
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ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina ja se, että unionin 
kalastusalusten harjoittaman 
pyyntitoiminnan taso ei rajoita 
kolmansien maiden paikallisten 
kalastajien kalastusmahdollisuuksia.

2 a. Jotta 2 kohdassa tarkoitettu sallitun 
saaliin ylimäärä voidaan määrittää, 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä 
avoimuudesta ja kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen vaihtamisesta 
unionin ja kolmannen maan välillä 
kyseisiä kalakantoja koskevasta 
kansallisten ja tapauksen mukaan 
ulkomaisten alusten 
kokonaispyyntiponnistuksesta.
2 b. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä, että unionin 
kalastusalukset voivat harjoittaa 
toimintaa ainoastaan sellaisen kolmannen 
maan vesillä, jonka kanssa on tehty 
sopimus, jos kalastusaluksilla on 
kummankin sopimuspuolen hyväksymän 
menettelyn mukaisesti annettu 
kalastuslupa.
2 c. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä, että 
minkäänlaisia kalastuslupia ei myönnetä 
uusille kalastusaluksille eikä 
kalastusaluksille, jotka ovat aiemmin 
purjehtineet unionin lipun alla vähintään 
24 kuukauden ajan ennen kalastusluvan 
hakemista ja joiden ilmoittamat kohdelajit 
kuuluvat kestävää kalastusta koskevan 
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sopimuksen piiriin.
2 d. Demokratian periaatteiden, 
oikeusvaltioperiaatteen ja 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa vahvistettujen 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen on 
oltava olennainen osa kestävää kalastusta 
koskevia sopimuksia, ja sopimuksissa on 
oltava ihmisoikeuksia koskevia 
erityismääräyksiä. 
2 e. Unionin kalastusalukset eivät 
1 päivästä tammikuuta 2015 saa 
harjoittaa kalastustoimintaa kolmannen 
maan vesillä, elleivät ne noudata kestävää 
kalastusta koskevan sopimuksen ehtoja.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja;

(a) tukea ajan mittaan pienenevää osaa 
kustannuksista, jotka aiheutuvat pääsystä 
hyödyntämään kolmansien maiden vesien 
kalavaroja ja jotka vähitellen siirtyvät 
alusten omistajien vastattaviksi ja 
poistetaan ajan mittaan käytöstä, sillä 
toimijoiden on määrä vastata kaikista 
pääsyn kustannuksista viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä;

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten taloudellisiin järjestelyihin on 
sovellettava avointa ja vastuullista 
valvontamekanismia, mukaan lukien 
julkisesti saatavilla olevat 



PE480.515v04-00 84/93 AD\901491FI.doc

FI

tilintarkastustiedot ja riippumattomat 
arviot unionin rahoitustuella 
saavutetuista tuloksista.

Perustelu

EU tarjoaa huomattavaa rahoitusta kolmansille maille kalastuksen kehittämiseen, mutta 
paikalliset kansalaiset eivät voi avoimuuden puutteen vuoksi vaikuttaa päätöksentekoon, ja 
mahdollisuudet seurata hankkeiden toteuttamista ovat minimaaliset. Avoimuuden 
parantaminen on sen vuoksi välttämätöntä, jotta taloudellisen tuen tehokkuutta lujitetaan ja 
haaskausriski tai korruptio vältetään. On monta tapausta, jossa kalatalousalalle aiemmin 
myönnettyä EU:n rahoitustukea on heikentänyt korruptio kolmansissa valtioissa.

Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Vesiviljelyn kestävyyden varmistaminen

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Nämä 
suuntaviivat on suunniteltava siten, että 
varmistetaan vesiviljelytoiminnan 
ekologinen kestävyys ja edistetään 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista. 
Niissä on otettava huomioon unionin 
jäsenvaltioiden erilainen lähtökohta ja 
erilaiset olosuhteet, ja ne muodostavat 
perustan monivuotisille kansallisille 
strategiasuunnitelmille pyrkimyksenä

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä (a) parantaa vesiviljelyalan laatua, 
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ja tukea sen kehittymistä ja innovointia; kestävyyttä ja kilpailukykyä ja tukea sen 
kehittymistä ja innovointia;

(a a) estää meriympäristön tilan 
huonontuminen;
(a b) varmistaa, että vesiviljelytoiminta on 
2 ja 3 artiklan mukaista;

(b) kannustaa taloudelliseen toimintaan; (b) kannustaa taloudelliseen toimintaan;
(c) lisätä monipuolistumista ja parantaa 
elämän laatua rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(c) lisätä monipuolistumista ja parantaa 
elämän laatua rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta;
(d a) rajoittaa luonnonvaraisesta kalasta 
saatavan vesiviljelyrehun määrä tasolle, 
joka ei vaaranna 10 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista;
(d b) varmistaa, että vesiviljelytoiminta on 
yhteensopivaa direktiivin 2008/56/EY 
tavoitteiden kanssa;
(d c) estää siihen liittyvien ekosysteemien 
haitalliset muutokset.

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) varmistaa, että tuotteet ovat 
terveellisiä ja turvallisia.

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Monivuotisilla kansallisilla 
strategiasuunnitelmilla on erityisesti 

4. Monivuotisilla kansallisilla 
strategiasuunnitelmilla pyritään erityisesti 
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seuraavat tavoitteet: seuraavaan:
(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta; 

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille;

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille;

(c) ympäristöä, taloutta sekä sosiaalisia 
kysymyksiä koskevat indikaattorit;

(c) laatua, ympäristöä, taloutta sekä 
sosiaalisia kysymyksiä koskevat 
indikaattorit;

(c a) toimenpiteet, joilla varmistetaan että 
vesiviljelytoiminnassa noudatetaan 
täysimääräisesti voimassa olevaa unionin 
ympäristölainsäädäntöä;
(c b) varmistetaan kestävästi tuotetun 
rehun käyttö;

(d) muiden mahdollisten viereisiin 
jäsenvaltioihin kohdistuvien rajat ylittävien 
vaikutusten arviointi.

(d) muiden mahdollisten viereisiin 
jäsenvaltioihin, meren elollisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin
kohdistuvien rajat ylittävien vaikutusten 
arviointi.

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) varmistetaan kaikkien kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja 
todennettavissa olevien ja täsmällisten 
tuotteen alkuperää ja tuotantotapaa 
koskevien tietojen toimittaminen sekä 
tuotteiden merkitseminen vastaavasti 
painottaen luotettavaa ympäristömerkkiä;
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Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että niiden 
lipun alla purjehtivien 
kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin 
pituisten kalastusalusten kalastuslisenssin 
haltijat osallistuvat suhteellisella osuudella 
unionin kalastuksenvalvontajärjestelmän 
täytäntöönpanon kustannuksiin.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
niiden lipun alla purjehtivien 
kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin 
pituisten kalastusalusten kalastuslisenssin 
haltijat osallistuvat suhteellisella osuudella 
unionin kalastuksenvalvontajärjestelmän ja 
tietojenkeruun täytäntöönpanon 
kustannuksiin.

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitustukea voidaan myöntää
2 ja 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtäävää toimintaa 
varten.

Unionin rahoitustukea myönnetään 
ainoastaan 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisiin toimiin ja 
aloitteisiin.

Perustelu

Unionin rahoitustuen ehdoksi on asetettava asetuksen tavoitteiden noudattaminen.

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjä, seurauksena voi 
olla yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen 
unionin rahoitustuen maksujen 

2. Jos jäsenvaltiot eivät noudata yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjä, seurauksena on 
oltava yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen 
unionin rahoitustuen maksujen 
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keskeyttäminen tai lykkääminen tai
rahoitusoikaisujen tekeminen tukeen. 
Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhtaisia sääntöjen noudattamatta 
jättämisen luonteeseen, laajuuteen, kestoon 
ja toistuvuuteen nähden.

keskeyttäminen tai lykkääminen ja
rahoitusoikaisujen tekeminen tukeen. 
Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhtaisia sääntöjen noudattamatta 
jättämisen luonteeseen, laajuuteen, kestoon 
ja toistuvuuteen nähden.

2 a. Unionin jäsenvaltioille antaman
rahoitustuen on oltava avointa ja 
vastuullista, ja rahoitustuen tavoitteista ja 
antamisesta on tarjottava yksityiskohtaista 
ja oikea-aikaista tietoa, mukaan lukien 
asiaankuuluvat talousarviot ja arvioinnit, 
jotka komissio asettaa julkisesti saataville.
2 b. Aluksia tai pyydyksiä koskeviin 
toimenpiteisiin myönnettävän 
rahoitustuen edellytyksenä on, että 
jäsenvaltio pyrkii 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti saavuttamaan tasapainon 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välillä.

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimijoille myöntämän 
rahoitustuen ehtona on, että toimijat 
noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjä.

1. Unionin toimijoille myöntämän 
rahoitustuen ehtona on, että toimijat 
noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteita ja sääntöjä.

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, niiltä 
evätään väliaikaisesti tai pysyvästi 
mahdollisuus unionin rahoitustukeen ja/tai 

2. Jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 
unionin rahoitustuen myöntämistä 
seuraavien kolmen vuoden aikana, niiltä 
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rahoitustukea vähennetään. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
vakavien rikkomusten luonteeseen, 
laajuuteen, kestoon ja toistuvuuteen 
nähden.

evätään väliaikaisesti tai pysyvästi 
mahdollisuus unionin rahoitustukeen, niille 
määrätään taloudellisia seuraamuksia ja 
aiemmin myönnetty unionin rahoitustuki 
peritään takaisin kokonaan tai osittain. 
Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhtaisia vakavien rikkomusten 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

Perustelu

Julkista tukea ei pitäisi myöntää toimijoille, jotka rikkovat vakavalla tavalla YKP:n sääntöjä.

Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomaiselle 
toimijalle ole määrätty seuraamuksia 
vakavista rikkomuksista unionin 
rahoitustuen soveltamispäivää edeltävän
vuoden aikana.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomaiselle 
toimijalle ole määrätty seuraamuksia 
vakavista rikkomuksista unionin 
rahoitustuen soveltamispäivää edeltävien
viiden vuoden aikana.

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Alusten tai niiden pyydysten 
nykyaikaistamiseen myönnettävän tuen 
edellytyksenä on, että jäsenvaltiot 
toteuttavat toimenpiteitä, joilla niiden 
laivaston kalastuskapasiteettia 
mukautetaan kalastusmahdollisuuksiin 
34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltio tai komissio myöntää 
tukea aluksen käytöstä poistamiseen, 
edeltävien kolmen vuoden aikana 
kyseisen aluksen nykyaikaistamiseen tai 
parantamiseen myönnetty unionin 
rahoitustuki peritään takaisin.

Perustelu

Komissio ehdottaa, ettei alusten käytöstä poistamiseen enää myönnettäisi tukea, ja jos näin 
päätetään tehdä, tarkistus menettää merkityksensä. Muussa tapauksessa sillä turvataan 
julkisten varojen käyttö.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kutakin liitteessä III ilmoitettua 
toimivalta-aluetta varten perustetaan 
neuvoa-antava toimikunta edistämään 
kaikkien sidosryhmien tasapainoista 
edustusta sekä 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

1. Kutakin liitteessä III ilmoitettua 
toimivalta-aluetta varten perustetaan 
neuvoa-antava toimikunta edistämään 
kaikkien sidosryhmien, myös kalastusalan, 
jalostusteollisuuden, tutkijoiden, 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen, valvontavirastojen ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien
tasapainoista edustusta sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavat toimikunnat 
muodostuvat kalastusalan toimijoita 
edustavista järjestöistä ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä.

1. Neuvoa-antavat toimikunnat laajentavat 
osallistumispohjaansa ja muodostuvat 
kalastusalan toimijoita edustavista
järjestöistä ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä,
tutkijat, kansalaisjärjestöt, 
valvontavirastot ja paikallisviranomaiset 
mukaan lukien.

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
siitä, miten sen [Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan mukainen] ehdotus 
suurimmista sallituista saaliista ja 
neuvoston asiaa koskeva päätös edistävät 
unionin tavoitetta elvyttää pyydettävien 
kalalajien kannat vuoteen 2015 mennessä 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

Perustelu

Neuvosto ei ole aiemmin onnistunut asettamaan kalastusrajoituksia, jotka olisivat pysyneet 
tieteellisten lausuntojen suosittamissa rajoissa. On tärkeää varmistaa, että päättäjät toimivat 
vastuullisemmin ja pyytää selvityksiä siitä, miten päätökset edistävät sovittuja tavoitteita.

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 57 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, asetusta (EY) N:o 199/2008 

Sen estämättä, mitä 57 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, asetusta (EY) N:o 199/2008 
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sovelletaan edelleen kansallisiin ohjelmiin, 
jotka koskevat tietojen keruuta ja hallintaa 
vuosien 2011–2013 osalta.

sovelletaan edelleen kansallisiin ohjelmiin, 
jotka koskevat tietojen keruuta ja hallintaa 
siihen saakka, että voimaan tulee uusia 
toimia, joilla perustetaan kalastustietojen 
keräämistä, hallintaa ja käyttöä koskevat 
unionin puitteet.

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoa-antavan toimikunnan nimi: 
Mustameri
Toimivalta-alue: Mustanmeren alue

Perustelu

Koska neuvoa-antavat toimikunnat voivat hakea unionin rahoitustukea yleistä eurooppalaista 
etua tavoittelevina järjestöinä ja koska niiden seuraava ohjelmointikausi alkaa vuonna 2014, 
on oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa, että kaikki neuvoa-antavat toimikunnat 
vahvistetaan nyt ja niiden toimivalta-alueet muutetaan vuoteen 2014 saakka.
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