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Tarkistus 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Leveäsuisten rustokalojen 
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 
myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Haituotteiden ja 
erityisesti hainevien kysynnän 
huomattavan kasvun vuoksi eräiden
haipopulaatioiden pyynti on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti, minkä 
seurauksena kyseiset populaatiot ovat 
vakavasti uhattuina.

(2) Leveäsuisten rustokalojen 
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 
myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Kestämätön 
hainpyynti on vaarantanut 
meriekosysteemien tasapainon ja 
haituotteiden ja erityisesti hainevien 
kysynnän huomattavan kasvun vuoksi 
eräiden haipopulaatioiden pyynti on viime 
vuosina lisääntynyt voimakkaasti, minkä 
seurauksena kyseiset populaatiot ovat 
vakavasti uhattuina. Hainevätuotteiden 
kysynnän kasvu ja niiden korkea hinta 
ovat johtaneet myös laittoman pyynnin 
yleistymiseen.

Or. ro

Tarkistus 12
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Leveäsuisten rustokalojen 
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 

(2) Leveäsuisten rustokalojen 
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 
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myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Haituotteiden ja 
erityisesti hainevien kysynnän 
huomattavan kasvun vuoksi eräiden 
haipopulaatioiden pyynti on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti, minkä
seurauksena kyseiset populaatiot ovat 
vakavasti uhattuina.

myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Haituotteiden ja 
erityisesti hainevien kysynnän 
huomattavan kasvun vuoksi eräiden 
haipopulaatioiden pyynti on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti ja sitä ovat 
harjoittaneet alukset, jotka purjehtivat 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
lipun alla jäsenvaltioiden suvereniteettiin 
tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla 
merialueilla tai muilla merialueilla. 
Tämän seurauksena kyseiset populaatiot 
ovat vakavasti uhattuina.

Or. en

Tarkistus 13
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Hainevät eivät sisälly perinteisesti 
eurooppalaiseen ruokavalioon, mutta hait 
ovat tärkeä tekijä EU:n 
meriekosysteemissä. Näin ollen 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava 
haiden hoito ja säilyttäminen sekä 
yleisellä tasolla muun kestävästi hallitun 
kalastusalan edistäminen ympäristön ja 
kalastusalalla työskentelevien hyödyksi. 

Or. en

Tarkistus 14
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
myöntää erityisiä kalastuslupia sellaista 
aluksella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa 
evät irrotetaan hain ruumiista. Evien ja 
ruumiiden painojen välisen vastaavuuden 
varmistamiseksi määritellään 'evä-ruumis' 
-painosuhde, mutta koska kalojen käsittely 
tapahtuu aluksella, evät ja kalanruumiit 
saatetaan purkaa eri satamissa. Tällaisissa 
tapauksissa painosuhteesta tulee tehoton, 
mikä antaa tilaisuuden eväpyynnin 
harjoittamiselle. Tällaisissa olosuhteissa 
kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi 
tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan 
tiedon (esim. lajien tunnistaminen, 
populaation rakenne) kerääminen 
hankaloituu.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
myöntää erityisiä kalastuslupia sellaista 
aluksella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa 
evät irrotetaan hain ruumiista. Evien ja 
ruumiiden painojen välisen vastaavuuden 
varmistamiseksi määritellään 'evä-ruumis' -
painosuhde. Mainittu suhde on kuitenkin 
teoreettinen, koska se perustuu hainevien 
ja -ruumiiden painosuhteeseen, vaikka 
hait puretaan tavallisesti maihin 
perattuina (sisälmykset ja pää poistettu). 
Näin ollen haineviä ja -ruumiita ei voida 
suoraan verrata mainittuun suhteeseen, 
minkä vuoksi seurannassa on 
turvauduttava täytäntöönpanon valvontaa 
hankaloittaviin lajikohtaisiin 
muuntokertoimiin. Kerroin on myös 
korkeampi kuin joidenkin lajien (kuten 
makrillihain, Isurus oxyrinchus) 
keskimääräinen 'evä-ruumis' 
-painosuhde. Lisäksi koska kalojen 
käsittely tapahtuu aluksella, evät ja 
kalanruumiit saatetaan purkaa eri 
satamissa. Painosuhteesta tulee mainitusta 
syistä tehoton, mikä antaa tilaisuuden 
eväpyynnin harjoittamiselle. Tällaisissa 
olosuhteissa kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi 
tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan 
tiedon (esim. lajien tunnistaminen, 
populaation rakenne) kerääminen 
hankaloituu.

Or. en

Tarkistus 15
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
myöntää erityisiä kalastuslupia sellaista 
aluksella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa 
evät irrotetaan hain ruumiista. Evien ja 
ruumiiden painojen välisen vastaavuuden 
varmistamiseksi määritellään ’evä-ruumis’ 
-painosuhde, mutta koska kalojen käsittely 
tapahtuu aluksella, evät ja kalanruumiit 
saatetaan purkaa eri satamissa. Tällaisissa 
tapauksissa painosuhteesta tulee tehoton, 
mikä antaa tilaisuuden eväpyynnin 
harjoittamiselle. Tällaisissa olosuhteissa
kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi 
tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan 
tiedon (esim. lajien tunnistaminen, 
populaation rakenne) kerääminen 
hankaloituu.

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
myöntää erityisiä kalastuslupia sellaista 
aluksella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa 
evät irrotetaan hain ruumiista. Evien ja 
ruumiiden painojen välisen vastaavuuden 
varmistamiseksi määritellään ’evä-ruumis’ 
-painosuhde, mutta koska kalojen käsittely 
tapahtuu aluksella, evät ja kalanruumiit 
saatetaan purkaa eri satamissa. Tällaisissa 
tapauksissa painosuhteesta tulee tehoton, 
mikä antaa tilaisuuden eväpyynnin 
harjoittamiselle. Tällaisissa olosuhteissa 
kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi 
tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan 
tiedon (esim. lajien tunnistaminen, 
populaation rakenne) kerääminen sekä 
asetuksen täytäntöönpanon valvonta ja 
määräysten noudattamatta jättämisestä 
rankaiseminen hankaloituu.

Or. en

Tarkistus 16
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) EU:n kansalaiset ovat hyvin 
huolestuneita ympäristöasioista ja EU:n 
tavoitteena on kuulua johtaviin 
toimijoihin ekosysteemien suojelussa. 
Leveäsuisten rustokalojen alaluokkaan 
kuuluvien lajien suojelua koskeva 
nykyinen EU:n lainsäädäntö ei 
kuitenkaan ole yhtä tehokas kuin muissa 
valtioissa eikä se riitä varmistamaan 
mainittujen lajien kestävää hoitoa ja 
säilyttämistä 'evä-ruumis' -painosuhteen 
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suuruuden, monia lajeja koskevien 
kiintiöiden puuttumisen sekä voimassa 
olevien poikkeuksien vuoksi.

Or. en

Tarkistus 17
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eväpyyntiä käsitellään alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä yhä 
enenevässä määrin, ja näiden järjestöjen 
asiantuntijaelimet ovat sillä kannalla, että 
hait on purettava siten, että evät jätetään 
luonnollisesti kiinni ruumiiseen.

(6) Eväpyyntiä käsitellään alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä yhä 
enenevässä määrin, ja näiden järjestöjen 
asiantuntijaelimet ovat sillä kannalla, että 
hait on purettava siten, että evät jätetään 
luonnollisesti kiinni ruumiiseen. Ne 
toteavat, että tämä on paras tapa estää 
evien irrottaminen ja että se helpottaa 
kantojen arviointia koskevien tietojen 
keräämistä.

Or. en

Tarkistus 18
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan komissio järjesti osana 
vaadittua vaikutusten arviointia vuosien 
2010–2011 aikana julkisen kuulemisen 
muodostaakseen näkemyksen siitä, mikä 
olisi tarkoituksenmukaisin tapa muuttaa 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1185/2003. 
Vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella 
asetusta olisi muutettava siten, että siinä 
vaaditaan kaikkien haiden purkamista evät 

(7) Euroopan komissio järjesti osana 
vaadittua vaikutusten arviointia vuosien 
2010–2011 aikana julkisen kuulemisen 
muodostaakseen näkemyksen siitä, mikä 
olisi tarkoituksenmukaisin tapa muuttaa 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1185/2003. 
Kuulemisen tulokset osoittavat, että 
parhaana vaihtoehtona pidetään evien 
jättämistä kiinni kalan ruumiiseen.
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kiinni ruumiissa. Haikantojen säilyttämistä 
koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi 
ja julkisen kuulemisen tulos huomioon 
ottaen on välttämätöntä ja 
tarkoituksenmukaista muuttaa asetusta 
(EY) N:o 1185/2003,

Vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella 
asetusta olisi muutettava siten, että siinä 
vaaditaan kaikkien haiden purkamista evät 
kiinni ruumiissa. Haikantojen säilyttämistä 
koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi 
ja julkisen kuulemisen tulos huomioon 
ottaen on välttämätöntä ja 
tarkoituksenmukaista muuttaa asetusta 
(EY) N:o 1185/2003,

Or. fr


