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Tarkistus 1
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että ympäristön 
kannalta kestävät vesiviljelyn muodot 
saattaisivat edesauttaa 
ympäristönsuojelua ja olla vaihtoehtoinen 
tapa tyydyttää suuri osa kalatuotteiden 
kysynnästä,

Or. el

Tarkistus 2
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kalat voivat tuntea 
kipua ja kärsiä stressistä ja että lukuisat 
vesiviljelymuodot eivät vastaa eläinten 
hyvinvointia koskevia EU:n vaatimuksia,

C. ottaa huomioon, että kalat voivat kärsiä 
stressistä ja että tarvitaan lisää tieteellisiä 
tutkimuksia kalojen kipuherkkyydestä 
(joka oletettavasti vaihtelee lajeittain) ja 
että lukuisat vesiviljelymuodot eivät vastaa 
eläinten hyvinvointia koskevia EU:n 
vaatimuksia,

Or. el

Tarkistus 3
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että kalat voivat tuntea C. ottaa huomioon, että kalat voivat tuntea 
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kipua ja kärsiä stressistä ja että lukuisat 
vesiviljelymuodot eivät vastaa eläinten 
hyvinvointia koskevia EU:n vaatimuksia,

kipua ja kärsiä stressistä ja että lukuisat 
vesiviljelymuodot eivät vastaa eläinten 
hyvinvointia koskevia EU:n vaatimuksia, 
ja että eläinten hyvinvointia koskevien 
normien asianmukaisesta huomioon 
ottamisesta ja toimeenpanosta voi olla 
huomattavaa hyötyä esimerkiksi 
tuotteiden laadun parantumisena ja 
ympäristövahinkojen pienenemisenä,

Or. en

Tarkistus 4
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että komissio 
julkaisi äskettäin tiedonannon "Yhteisön 
vesiviljelyalan kestävää kehittämistä 
koskeva strategia"1,
1KOM(2009) 162 lopullinen, Vesiviljelyn kestävän 
tulevaisuuden turvaaminen - Uutta pontta 
yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä 
koskevalle strategialle.

Or. en

Tarkistus 5
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
aiheuttavat kielteisiä seurauksia, kuten 
elinympäristöjen tuhoutumista, 
kemikaalien käyttöä tautien torjumiseksi, 

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
voivat aiheuttaa kielteisiä seurauksia, 
kuten elinympäristöjen tuhoutumista, 
kemikaalien käyttöä tautien torjumiseksi, 
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juomaveden ja maatalousmaan 
vähenemistä ja suolaantumista, ravinteiden 
pilaantumista ja kasvatettujen kalojen 
karkuun pääsemisestä johtuvaa biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemistä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä näiden kielteisten 
vaikutusten pois kitkemiseksi;

juomaveden ja maatalousmaan 
vähenemistä ja suolaantumista, ravinteiden 
pilaantumista ja kasvatettujen kalojen 
karkuun pääsemisestä johtuvaa biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemistä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä näiden kielteisten 
vaikutusten pois kitkemiseksi;

Or. en

Tarkistus 6
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
aiheuttavat kielteisiä seurauksia, kuten 
elinympäristöjen tuhoutumista, 
kemikaalien käyttöä tautien torjumiseksi, 
juomaveden ja maatalousmaan 
vähenemistä ja suolaantumista, ravinteiden 
pilaantumista ja kasvatettujen kalojen 
karkuun pääsemisestä johtuvaa biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemistä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä näiden kielteisten 
vaikutusten pois kitkemiseksi;

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
voivat aiheuttaa kielteisiä seurauksia sekä 
eläinten hyvinvoinnille että ihmisten 
terveydelle, kuten elinympäristöjen 
tuhoutumista, kemikaalien käyttöä tautien 
torjumiseksi, juomaveden ja 
maatalousmaan vähenemistä ja 
suolaantumista, ravinteiden pilaantumista 
ja kasvatettujen kalojen karkuun 
pääsemisestä johtuvaa biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemistä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä näiden kielteisten 
vaikutusten pois kitkemiseksi;

Or. it
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Tarkistus 7
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
aiheuttavat kielteisiä seurauksia, kuten 
elinympäristöjen tuhoutumista, 
kemikaalien käyttöä tautien torjumiseksi, 
juomaveden ja maatalousmaan 
vähenemistä ja suolaantumista, ravinteiden 
pilaantumista ja kasvatettujen kalojen 
karkuun pääsemisestä johtuvaa biologisen 
monimuotoisuuden heikkenemistä, ja 
kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä näiden kielteisten 
vaikutusten pois kitkemiseksi;

1. kiinnittää komission huomion siihen 
tosiseikkaan, että monet vesiviljelymuodot 
aiheuttavat kielteisiä seurauksia, kuten 
elinympäristöjen tuhoutumista, 
kemikaalien käyttöä tautien torjumiseksi, 
juomaveden ja maatalousmaan 
vähenemistä ja suolaantumista, ravinteiden 
pilaantumista, erityisesti järvissä ja 
suljetuilla ja osittain suljetuilla 
merialueilla kuten Itämerellä ja 
kasvatettujen kalojen karkuun pääsemisestä 
johtuvaa biologisen monimuotoisuuden 
heikkenemistä, ja kehottaa komissiota 
ottamaan käyttöön lainsäädäntöä näiden 
kielteisten vaikutusten pois kitkemiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota sisällyttämään
eläinten hyvinvointia koskevat kysymykset 
kestävän vesiviljelyn politiikkaansa sekä 
toteuttamaan lisäksi tutkimuksia, joissa 
tarkastellaan kalojen hyvinvoinnin 
osoittimia, tainnutus- ja 
teurastusmenetelmiä sekä 
kuljetuskäytäntöjä;

2. kehottaa komissiota ottamaan eläinten 
hyvinvointia koskevat kysymykset 
paremmin huomioon kestävän vesiviljelyn 
strategiassaan sekä toteuttamaan lisäksi 
tutkimuksia, joissa tarkastellaan kalojen 
hyvinvoinnin osoittimia, tainnutus- ja 
teurastusmenetelmiä sekä 
kuljetuskäytäntöjä;

Or. en



AM\803325FI.doc 7/11 PE438.411v01-00

FI

Tarkistus 9
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota sisällyttämään 
eläinten hyvinvointia koskevat kysymykset 
kestävän vesiviljelyn politiikkaansa sekä 
toteuttamaan lisäksi tutkimuksia, joissa 
tarkastellaan kalojen hyvinvoinnin 
osoittimia, tainnutus- ja 
teurastusmenetelmiä sekä 
kuljetuskäytäntöjä;

2. kehottaa komissiota sisällyttämään 
kalojen hyvinvointia koskevat kysymykset 
(ottaen huomioon niiden oletetun kyvyn 
ajatella ja tuntea) kestävän vesiviljelyn 
politiikkaansa sekä toteuttamaan lisäksi 
tutkimuksia, joissa tarkastellaan kalojen 
hyvinvoinnin osoittimia, tainnutus- ja 
teurastusmenetelmiä sekä 
kuljetuskäytäntöjä;

Or. el

Tarkistus 10
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että vesiviljelyä 
koskevassa lainsäädännössä on 
huomattavia eroja, mikä saattaa 
houkuttaa yrityksiä siirtämään 
tuotantoaan paikkoihin, joissa sovelletaan 
väljimpiä säännöksiä, ja kehottaa 
komissiota kieltämään Euroopan 
markkinoilta tuotteet, joissa ei ole 
noudatettu EU:n tuotantostandardeja;

Or. nl
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Tarkistus 11
Esther de Lange

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota tutkimaan itse 
tuotantomenetelmiä EU:n ulkopuolisilla 
kalaviljelmillä ja tiedottamaan kaikista 
terveysriskeistä;

Or. nl

Tarkistus 12
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota vaatimaan, että 
EU:n ulkopuolella toimivissa 
vesiviljelylaitoksissa tehdään tiukkoja 
tarkastuksia ja valvontatoimia, jotta 
voidaan varmistaa, että maahantuotavissa 
tuotteissa on noudatettu EU:n normeja ja 
että Euroopan tuottajiin kohdistuva 
kilpailu on oikeudenmukaista;

Or. en

Tarkistus 13
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 
Euroopan unionissa valmistetut tai 
unioniin tuodut vesiviljelytuotteet 
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täyttävät ympäristön ja kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 14
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota laatimaan 
kiireellisesti vesiviljelyalalle erityiset 
kriteerit ja ohjeet ympäristövaikutusten 
arviointia koskevien EU:n direktiivien 
tulkinnasta; korostaa, että tämä ei saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden hallitusten ja 
paikallisviranomaisten valtuuksiin 
määrittää omia kriteereitään ja ohjeitaan, 
joissa otetaan huomioon paikalliset 
erityisolosuhteet;

Or. en

Tarkistus 15
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että biologisen 
monimuotoisuuden kunnioittaminen olisi 
vahvistettava EU:n vesiviljelypolitiikan 
perusperiaatteeksi sekä EU:n omilla 
vesialueilla että vesiviljelystrategian 
ulkoisessa ulottuvuudessa, ja kalojen 
viljelyä saisi tukea vain jos käytettävät 
lajit ovat paikallisia tai jo vakiintuneita; 



PE438.411v01-00 10/11 AM\803325FI.doc

FI

kehottaa suorittamaan tieteellisen 
riskienarvioinnin kaikille vieraslajeille ja 
ryhtymään toimiin ympäristön kannalta
vahingollisten lajien leviämisen 
estämiseksi ja valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota laatimaan ohjeet, 
jotka koskevat vesipolitiikan 
puitedirektiivin soveltamisesta 
vesiviljelyyn aiheutuvien riitojen 
ratkaisemista; korostaa kuitenkin, että 
ohjeet eivät saa vaarantaa vesipolitiikan 
puitedirektiivin1 yleistavoitetta eli vesien 
hyvää tilaa;
1Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, 
yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 
22.12.2000).

Or. en

Tarkistus 17
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. kehottaa komissiota edistämään 
merten aluesuunnittelun kehittämistä 
Euroopan unionin uuden yhdennetyn 
meripolitiikan1 yhteydessä keinona 
koordinoida yhteisön toimintaa siihen 



AM\803325FI.doc 11/11 PE438.411v01-00

FI

liittyvillä aloilla, myös vesiviljelyssä;
1Komission tiedonanto (KOM(2007) 575 
lopullinen) Euroopan unionin yhdennetystä 
meripolitiikasta.

Or. en

Tarkistus 18
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. korostaa, että huomattavia määriä 
kalaa, erityisesti pieniä pelagisia lajeja, 
käytetään rehunlähteenä vesiviljelyssä1; 
korostaa eräille lajeille mahdollisesti 
aiheutuvaa vaaraa kalanrehun kysynnän 
kasvaessa;
1 FAOn kalastusraportti N:o 1018, Kalavarojen 
käyttö rehunlähteenä vesiviljelyn kehittämisessä: 
kehityssuunnat ja vaikutukset politiikkaan.

Or. en

Tarkistus 19
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. kehottaa komissiota edistämään 
vesiviljelyä koskevaa tutkimusta ja 
kehittämistä ja asettamaan etusijalle 
yhtenäiset ja suljetut 
kiertovesijärjestelmät;

Or. en


