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Tarkistus 106
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon,

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 107
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon alueiden komitean 
lausunnon,

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 108
Linda McAvan

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 109
Anna Rosbach

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 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 110
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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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 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään talouden ja 
sosiaalisten näkökohtien kestävyyttä 
pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen avulla olisi 
voitava parantaa tuottavuutta, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja pysyvyys ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat oikeudenmukaisin
hinnoin.

Or. nl

Tarkistus 111
Linda McAvan

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 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(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 
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.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on kielellinen muutos – on epäselvää, mitä "näkökohtien edistämisellä" 
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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 palautetaan tasolle, jolla 
taataan elintarviketurvan toteutuminen Euroopassa. EU:n sosiaalilainsäädännössä ei ole 
suojeltu monia työntekijöitä, jotka eivät ole EU:n kansalaisia. Tämä koskee erityisesti 
avomerellä työskenteleviä henkilöitä.

Tarkistus 112
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Sopimus ei saa olla esteenä unionin 
velvollisuudelle hallinnoida kestävästi 
meren luonnonvarojen hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 113
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
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24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden, varsinkin Välimeren 
alueen jäsenvaltioiden, on noudatettava 
voimassa olevia kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia määräyksiä välittömästi ja 
ne eivät saa aiheuttaa oikeudellisia 
kiistoja omien kalastajiensa ja muiden 
jäsenvaltioiden kalastajien välillä 
pelkästään kansallisen taloudellisen edun 
vuoksi.

Or. nl
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Tarkistus 114
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa unionin 
ratifioitua UNCLOS-sopimuksen vuonna 
1998 velvoitteista toteuttaa säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä meren luonnonvarojen 
palauttamiseksi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistaville tasoille sekä kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla 
että aavalla merellä ja tehdä tätä varten 
yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, 
velvoitteista soveltaa kalakantojen 
säilyttämiseen, hoitoon ja hyödyntämiseen 
laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
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tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 115
Lucas Hartong

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 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 116
Linda McAvan

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 
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.

(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 tasoille, jotka ovat kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä 
mahdollistavia tasoja suuremmat, ja 
pidetään tämän kokoisina. Tapauksissa, 
joissa tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, on noudatettava ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 117
Lucas Hartong

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 hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta. Komissio ei 
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saa perustaa mitään tämänhetkisiä 
kalakantoja koskevaa päätöstään 
jäsenvaltioissa toimivien monopolististen 
tutkimuslaitosten tietoihin, ja 
(kansallisten) kalakantojen 
määrittelemistä koskeva työ olisi jätettävä 
vapaiden hankintojen ja markkinoiden 
huoleksi.

Or. nl

Tarkistus 118
Anna Rosbach

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.

Or. en

Tarkistus 119
Lucas Hartong

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, 

Poistetaan.
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kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

Or. nl

Tarkistus 120
Åsa Westlund

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 on
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.

Or. en

Tarkistus 121
Linda McAvan

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 

(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 
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neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

Or. en

Tarkistus 122
Lucas Hartong

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) Panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan kalastajat tekevät kaikkensa, 
jotta otetaan käyttöön
ekosysteemilähtöinen toimintatapa ja 
tahattomat saaliit saadaan rajoitettua ja 
vähitellen lopetettua kokonaan ja kehottaa 
komissiota tässä yhteydessä antamaan 
mahdollisimman nopeasti ja 
mahdollisimman laajasti luvan 
sähkökalastukseen, koska tämä 
kalastustapa on ympäristölle erityisen 
edullinen siksi, että sillä vähennetään 
alusten käyttämää polttoainetta.

Or. nl

Tarkistus 123
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 

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

kalakannoille, muille kuin kohdelajeille, 
elinympäristöille ja merenpohjalle, ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

Or. en

Tarkistus 124
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava. Kansallisten 
rannikkoalueiden kalastajien uhkailu ja 
hyökkäykset Euroopan jäsenvaltioiden 
kalastusaluksia vastaan olisi kuitenkin 
voimakkaasti tuomittava samoin kuin se, 
että Ranskassa käytetään valitettavasti 
"omia" kansainvälisiä merikarttoja 
(vaikka kyseessä ovat kansalliset 
merikartat).

Or. nl

Tarkistus 125
Lucas Hartong
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten ympärillä olevien meren 
elollisten luonnonvarojen erityistä 
suojelua olisi jatkettava, sillä kyseiset 
luonnonvarat edistävät saarten 
paikallistalouden säilymistä saarten 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa 
tiettyjä kalastustoimia koskevat 
rajoitukset, joita sovelletaan Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten satamissa 
rekisteröityihin aluksiin.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 126
Linda McAvan

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 
yhtä tai useampaa kantaa hyödyntävää 
kalastusta. Monivuotisissa suunnitelmissa 
olisi vahvistettava parhaiden saatavilla 
olevien tieteellisten tietojen mukaisesti
perusta kalastusmahdollisuuksien ja
määrällisten tavoitteiden määrittämiseksi 
asianomaisten kantojen kestävää hoitoa ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta. Monivuotisten 
suunnitelmien on sisällettävä arviointi 
laivaston kapasiteetin ja käytettävissä 
olevien kalastusmahdollisuuksien 
välisestä tasapainosta.
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Or. en

Tarkistus 127
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta 
ei saisi koitua toimijalle täyttä 
taloudellista hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden 
määränpäälle olisi asetettava rajoituksia 
eikä saalista saisi myydä ihmisravinnoksi.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 128
Linda McAvan

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) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, olisi asetettava 
saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia, jotta 
voidaan varmistaa, että 
hyödyntämisintensiteetti ei vaaranna 
tavoitetta, jonka mukaan pyydettävien 
lajien kannat palautetaan vuoteen 2015 
mennessä kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina. 

Or. en
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Tarkistus 129
Anna Rosbach

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.

Or. en

Tarkistus 130
Linda McAvan

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 
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 

(24) Jäsenvaltioiden on säädeltävä 
kalastustoimintaa, jolla on kielteisiä 
vaikutuksia jäsenvaltioiden vesillä 
sijaitsevien määriteltyjen paikkojen 
suojelun tasolle 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 
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direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 131
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa oman 12 meripeninkulman 
vyöhykkeensä sisällä kaikkiin unionin 
kalastusaluksiin sovellettavia säilyttämis-
ja hoitotoimenpiteitä edellyttäen, että kun 
toimenpiteitä sovelletaan toisten 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, ne ovat 
syrjimättömiä ja niistä on edeltäkäsin 
kuultu muita jäsenvaltioita, joita asia 
koskee, eikä unioni ole toteuttanut 
kyseisellä 12 meripeninkulman alueella 
erityisesti säilyttämiseen ja 
kalastuksenhoitoon liittyviä toimenpiteitä.

(27) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa oman 12 meripeninkulman 
vyöhykkeensä sisällä kaikkiin unionin 
kalastusaluksiin sovellettavia säilyttämis-
ja hoitotoimenpiteitä edellyttäen, että kun 
toimenpiteitä sovelletaan toisten 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, ne ovat 
syrjimättömiä ja niistä on edeltäkäsin 
kuultu muita jäsenvaltioita, joita asia 
koskee, eikä unioni ole toteuttanut 
kyseisellä 12 meripeninkulman alueella 
erityisesti säilyttämiseen ja 
kalastuksenhoitoon liittyviä toimenpiteitä.
Kun kyseessä on jäsenvaltioiden välinen 
välimiesmenettely, ainakin yhden kutakin 
kansallista valvontaviranomaista
edustavan riippumattoman edustajan olisi 
oltava läsnä.

Or. nl

Tarkistus 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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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 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.
Sellaisen järjestelyn ei kuitenkaan pidä 
olla luonteeltaan liian rajoittava, että se 
itse asiassa estäisi vähentämästä 
kalastuskapasiteettia. 

Or. lt

Tarkistus 133
Georgios Koumoutsakos

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.

Or. el

Tarkistus 134
Anna Rosbach
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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.

Or. en

Tarkistus 135
Lucas Hartong

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 laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi. 
Ratkaisevaa on oltava se, että EU:n 
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investoinneille saadaan positiivinen tuotto 
ja että kyseessä ei ole minkäänlainen
peitelty kehitysapu.

Or. nl

Tarkistus 136
Åsa Westlund

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.

Or. en

Tarkistus 137
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
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ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.

ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana ja 
tarvittaessa sopimuksen purkavana 
ehtona (kestävää) kalastusta koskeviin 
sopimuksiin, ja sopimuksissa olisi oltava 
niitä koskeva erityinen ihmisoikeuslauseke.
Tämä lauseke ja sen noudattaminen ovat 
ratkaisevassa asemassa, kun päätetään 
kalastussopimuksen mahdollisesta 
jatkamisesta kolmannen maan kanssa.

Or. nl

Tarkistus 138
Anna Rosbach

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 saa lisätä 
luonnonvaraisiin kantoihin kohdistuvaa 
kalastuspainetta, ja vesiviljelyn 
ympäristövaikutukset on arvioitava ennen 
vesiviljelytoiminnan laajentamista.

Or. en

Tarkistus 139
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(44) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
annettava panoksensa älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevaan EU 2020 
-strategiaan ja autettava saavuttamaan 
siinä asetetut tavoitteet.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 140
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Vesiviljelylle tarvitaan alan 
erityisluonteen vuoksi neuvoa-antava 
toimikunta, jotta alan sidosryhmiä 
voidaan kuulla unionin politiikkojen 
sellaisista osista, jotka ehkä vaikuttavat 
vesiviljelyyn.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 141
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Näyttää aiheelliselta, että komissiolle 
siirretään delegointisäädöksillä valta 
perustaa uusi neuvoa-antava toimikunta 
ja muuttaa nykyisten toimikuntien 
toimivalta-aluetta ottaen erityisesti 
huomioon Mustanmeren erityisluonne.

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 142
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle 
olisi perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti siirrettävä valta antaa 
säädöksiä sellaisten kalastukseen 
liittyvien toimenpiteiden täsmentämiseksi, 
jotka koskevat erityissuojelualueilla 
harjoitettavan kalastustoiminnan 
vaikutusten lieventämistä, kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
mukauttamista unionin kansainvälisiin 
velvoitteisiin, yksipuolisia 
säilyttämistoimia monivuotisten 
suunnitelmien yhteydessä tai teknisiä 
toimenpiteitä, laivaston kapasiteetin 
ylärajojen laskemista uudelleen, unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta ilmoitettavien tietojen 
määrittelyä, uusia valvontatekniikoita ja 
tiedonhallintajärjestelmiä koskevien 
pilottihankkeiden toteutukseen 
sovellettavia sääntöjä, liitteeseen III 
neuvoa-antavien toimikuntien toimivalta-
alueiden muuttumisen johdosta tehtäviä 
muutoksia sekä neuvoa-antavien 
toimikuntien kokoonpanoa ja toimintaa.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 143
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(58) Jotta olosuhteet 
kalastuslaivastorekistereitä koskevien 
tietojen ja kalastuksenhoidossa 
tarvittavien tietojen siirrolle asetettujen 
teknisten vaatimusten täyttämiselle 
olisivat yhtenäiset, täytäntöönpanovaltaa 
olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa
olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 144
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Meren luonnonvarojen kestävä hoito ulottuu pelkkää hyödyntämistä pidemmälle ja kattaa 
kalakantojen hyvän hallinnan.

Tarkistus 145
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
I osa – 1 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Meren luonnonvarojen kestävä käyttö on edellytys kalastusalan pitkäkestoiselle kalastusalalle 
ja kalakantojen hoidolle.

Tarkistus 146
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 147
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) makean veden elolliset luonnonvarat, 
vesiviljely sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta.

(b) kestävä vesiviljely sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta.

Or. en
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Tarkistus 148
János Áder

Ehdotus asetukseksi
I osa – 1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) makean veden elolliset luonnonvarat,
vesiviljely sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta.

(b) makean veden elolliset luonnonvarat,
makean veden ja meren vesiviljely sekä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja 
kaupan pitäminen yhteistä 
kalastuspolitiikkaa tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Tekstistä olisi käytävä selvästi ilmi, että kaikenlainen vesiviljely kuuluu yhteisen 
kalastuspolitiikan soveltamisalaan markkina- ja rahoitustukitoimenpiteiden osalta.

Tarkistus 149
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) rannikkoyhteisöjen työllisyyden ja 
kehityksen edistäminen.

Or. pt

Tarkistus 150
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 1 kohta
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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 luovat edellytyksiä 
ympäristön, talouden ja sosiaalisen
vakauden pitkän aikavälin kestävyydelle ja 
parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Kyseessä on kielellinen muutos – on epäselvää, mitä "näkökohtien edistämisellä" 
tarkoitetaan.  Pitkäkestoisen ympäristön, talouden ja sosiaalisen vakauden edistämisen on 
oltava yksi YKP:n päätavoitteista.

Tarkistus 151
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 1 kohta

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 varmistavat edellytykset 
ympäristön pitkän aikavälin kestävyydelle, 
joka on talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien edellytys ja parantaa
elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 152
János Áder

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 1 kohta
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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 osaltaan 
tervettä meren ja makean veden 
ympäristöä, luovat edellytyksiä 
ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien pitkän aikavälin kestävyydelle 
ja parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Tietynlainen kalastus- ja vesiviljelytoiminta (esimerkiksi pienimuotoinen kalastus ja 
laajaperäinen vesiviljely) voivat edistää terveempää ympäristöä. On osoitettava selvästi, että 
yhteisessä kalastuspolitiikassa kannustetaan tällaiseen toimintaan.

Tarkistus 153
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 1 kohta

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 ovat ympäristöllisesti 
kestäviä pitkällä aikavälillä, jotta 
perussopimuksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa, ja että ne luovat edellytyksiä 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien pitkän 
aikavälin kestävyydelle ja parantavat 
elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 154
Kārlis Šadurskis



PE483.857v01-00 30/99 AM\895055FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
pyritään varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina.

Or. en

Perustelu

Kestävän enimmäistuoton tavoitetasot olisi saavutettava vaiheittain ilman, että kalastusalalle 
aiheutuu erittäin kielteisiä sosioekonomisia seurauksia.

Tarkistus 155
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
pyritään varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina ottamalla 
huomioon sekakalastuksen vaikeudet.

Or. en
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Tarkistus 156
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja 
vesiviljelyyn ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, ja politiikalla
varmistetaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään kestävästi
siten, että kaikkien pyydettävien lajien 
kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja tai 
asiaankuuluvia muuttujia suuremmiksi 
vuoteen 2015 mennessä sekä taloudellisen 
enimmäistuoton mahdollistaville tasoille 
vuoteen 2020 mennessä ja pidetään tämän 
kokoisina.

Or. en

Tarkistus 157
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
edistetään ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä ja 
ylläpitämistä, kuten direktiivissä 
2008/56/EY säädetään, erityisesti siten, 
että kaikkien pyydettävien lajien kantojen 
osalta populaatioiden ikä- ja kokorakenne 
osoittaa kannan olevan hyvässä kunnossa 
ja vastaavan kuvaajia 1, 2, 3, 4, 6, 9 ja 10.

Or. en
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Tarkistus 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 
varmistamiseksi, että kalastustoimien ja 
vesiviljelyn haitallisia vaikutuksia
meriekosysteemiin saataisiin rajoitettua ja 
että näistä toimista aiheutunutta jätettä ei 
päästetä mereen.  

Or. ro

Tarkistus 159
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 
varmistamiseksi, että kalastustoimien 
vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvia 
vaikutuksia on mahdollisimman vähän.

Or. en

Perustelu

Kalastustoiminnan ympäristövaikutusten minimointi on meristrategiadirektiivin tärkeimpiä 
tavoitteita, ja sen pitää käydä ilmi myös YKP:n asetuksesta.

Tarkistus 160
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ja 
vesiviljelyyn ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin 
kohdistuvia vaikutuksia on 
mahdollisimman vähän ja että niitä 
saataisiin mahdollisuuksien mukaan 
poistettua.

Or. en

Tarkistus 161
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksen ja 
vesiviljelynhoitoon ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
kalastus- ja vesiviljelytoimien vuoksi 
meriekosysteemiin kohdistuvia vaikutuksia 
saataisiin rajoitettua ja että ne eivät olisi 
haitallisia näiden ekosysteemien tulevan 
toiminnan, monimuotoisuuden ja eheyden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 162
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 163
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
edistettävä rannikkoyhteisöjen kestävää 
kehitystä ja hyvinvointia sekä 
kalastusalan ammattilaisten työllisyyttä ja 
työ- sekä työturvallisuusolosuhteita.

Or. pt

Tarkistus 164
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset.

4. Kalastusalan yhteisen politiikan on 
oltava unionin ympäristölainsäädännön 
vaatimusten mukainen ja sillä on 
edistettävä sen tavoitteiden saavuttamista.

Or. ro
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Tarkistus 165
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan 
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan 
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset 
samalla kun noudatetaan edelleen muita 
voimassaolevia sitoumuksia.

Or. en

Tarkistus 166
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan 
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset.

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

Or. en

Tarkistus 167
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 168
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
varmistettava, että kalastuksesta 
riippuvaisille yhteisöille ei aiheudu 
kielteisiä vaikutuksia tämän 
siirtymäkauden aikana. 

Or. en

Tarkistus 169
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
edistettävä alueellistettua lähestymistapaa, 
jotta jäsenvaltiot voivat laatia ja panna 
täytäntöön hoitosuunnitelmia.

Or. en

Tarkistus 170
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – -1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a. varmistamaan, että 
kalastusmahdollisuudet asetetaan tasoille, 
joiden avulla kaikkien pyydettävien lajien 
kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja tai 
asiaankuuluvia muuttujia suuremmiksi 
vuoteen 2015 mennessä ja pidetään tämän 
kokoisina, ja että kalastusmahdollisuudet 
määritellään parhaiden saatavilla olevien 
tieteellisten tietojen ja neuvojen 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 171
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) minimoimaan ja mahdollisuuksien 
mukaan lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kaikkien kaupallisten ja 
makean veden kantojen kaikki saaliit 
puretaan aluksesta, lukuun ottamatta niitä, 
jotka voivat selviytyä poisheitettyinä;

Or. en

Tarkistus 172
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen (a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
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tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

tahattomat saaliit käyttämällä valikoivia 
pyyntivälineitä ja muita keinoja ja 
varmistamaan vähitellen, että kyseisten 
kantojen kaikki saaliit puretaan aluksesta;

Or. en

Perustelu

Tavoitteena ei ole purkaa aluksesta saalista, joka olisi heitetty pois, vaan vähentää ensi 
kädessä tahattomien saaliiden määrää. Tämä on selvennettävä tässä tarkistuksessa.

Tarkistus 173
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta lukuun ottamatta 
sellaisia muita kuin kohdelajeja, joiden 
osalta on osoitettu korkea elävyysprosentti 
poisheittämisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 174
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) lopettamaan kaupallisten ja muiden 
kuin kaupallisten kantojen tahattomat ja 
luvattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta luomatta uusia 
tai laajentamatta nykyisiä markkinoita;
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Or. en

Tarkistus 175
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistamaan, että asiaankuuluvien 
tieteellisten neuvojen perusteella 
määriteltyjä kestäviä kalastustasoja ei 
ylitetä;

Or. en

Tarkistus 176
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistamaan, että 
kalastusmahdollisuudet ovat parhaiden 
käytettävissä olevien tieteellisten neuvojen 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 177
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 178
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(a b) rajoittamaan sellaisten 
kalastusalusten määrää ja tyyppiä, jotka 
saavat kalastaa sen tavoitteen mukaisesti, 
jonka mukaan pyydettävien lajien kannat 
palautetaan kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 
pidetään tämän kokoisina, jotta voidaan 
välttää kalastuskapasiteetin keskittyminen 
ja tunnustaa pienimuotoisen kalastuksen 
mahdollisuudet rannikkoyhteisöjen 
ylläpitämiseksi sekä edistää hyvän 
ekologisen tilan saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 179
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) luomaan edellytykset tehokkaille ja 
kestäville kalastustoimille taloudellisesti 
kannattavan ja kilpailukykyisen 
kalastusalan puitteissa ja tilanteissa, joissa 
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varojen käytettävissä olo perustuu 
tasapuolisiin ja avoimiin perusteisiin;

Or. en

Perustelu

Näitä perusteita tarvitaan kestävien kalastustoimien määrittelemistä ja arviointia varten, ja 
näiden perusteiden avulla on varmistettava, että kalavarat ovat kestävimpien kalastustoimien 
käytettävissä.

Tarkistus 180
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) luomaan edellytykset tehokkaille 
kalastustoimille ympäristöllisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän
kalastusalan puitteissa, jotta voidaan 
edistää rannikkoalueiden 
elintarviketurvaa ja työllisyyttä;

Or. pt

Tarkistus 181
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) luomaan edellytykset tehokkaille, 
ympäristöllisesti kestäville ja 
vähävaikutteisille kalastustoimille 
taloudellisesti kannattavan ja 
kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 182
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) edistämään unionin 
vesiviljelytoiminnan kehittämistä 
elintarviketurvan ja työllisyyden 
varmistamiseksi rannikko-, sisämaa- ja 
maaseutualueilla samalla kun 
varmistetaan, että tällaisella toiminnalla 
ei ole kielteisiä vaikutuksia 
ekosysteemille;

Or. en

Tarkistus 183
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 184
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(c) edistämään ympäristöllisesti kestävän 
ja ekosysteemilähtöisen unionin 
vesiviljelytoiminnan kestävää hoitoa ja 
kehittämistä elintarviketurvan ja 
työllisyyden varmistamiseksi rannikko- ja 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 185
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) varmistamaan, että unionin 
vesiviljelytoiminta on ympäristöllisesti 
kestävää ja edistämään elintarviketurvaa 
ja työllisyyttä rannikko- ja 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 186
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
parantamista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

Or. pt
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Tarkistus 187
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

(d) edistämään meren luonnonvarojen 
tasapuolista jakamista, jotta voidaan 
edistää kohtuullisen elintason toteutumista 
kalastustoiminnasta riippuvaisille 
rannikkoyhteisöille;

Or. en

Tarkistus 188
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 koko elintarvikeketjun 
osalta;

Or. en

Tarkistus 189
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(f) takaamaan järjestelmällinen ja 
yhdenmukaistettu tietojen keruu sellaisten 
vankkojen ja ajantasaisten biologisten, 
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teknisten, ympäristöön liittyvien ja
sosioekonomisten tietojen osalta, joita 
tarvitaan kalastustoiminnan ja vesiviljelyn 
ekosysteemilähtöiseen hallinnointiin.

Or. en

Tarkistus 190
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) tarjoamaan läheisyyteen perustuvaa 
hallinnointia, jossa alan toimijat ja alasta 
riippuvaiset yhteisöt osallistuvat 
politiikkojen, suuntaviivojen ja 
hoitotoimenpiteiden laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon ja jossa otetaan 
huomioon eri jäsenvaltioiden ja 
kalastusalueiden erityispiirteet.

Or. pt

Tarkistus 191
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) varmistamaan 
kalastussuojelualueiden perustaminen.

Or. en

Tarkistus 192
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

edistämään sellaisten pyyntivälineiden ja 
-käytäntöjen käyttöönottoa, joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset;

Or. en

Tarkistus 193
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä kalastuspolitiikkaa ohjaavat
seuraavat hyvän hallinnan periaatteet:

Yhteisessä kalastuspolitiikassa
noudatetaan seuraavia hyvän hallinnan 
periaatteita:

Or. en

Tarkistus 194
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt
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Tarkistus 195
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti;

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti ottamalla huomioon, että 
riittävien tieteellisten tietojen puute ei saa 
olla syynä suojelu- ja hoitotoimenpiteiden 
lykkäämiselle tai suorittamatta 
jättämiselle;

Or. en

Tarkistus 196
Georgios Koumoutsakos

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) maantieteellisten erityispiirteiden ja 
eri kalastusmuotojen 
erityisominaisuuksien tunnustaminen;

Or. el

Tarkistus 197
Georgios Koumoutsakos

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) tehokkaiden ja realististen toimien 
käyttöönoton tarve;

Or. el
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Tarkistus 198
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) kalastus- ja äyriäistuotteiden 
jäljitettävyys;

Or. en

Tarkistus 199
Georgios Koumoutsakos

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hallintokustannusten vähentäminen;

Or. el

Tarkistus 200
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) joustava ja reaaliaikainen hoito;

Or. en

Tarkistus 201
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
I osa – 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 nykyisen 
EU:n ympäristölainsäädännön ja 
oikeudellisesti sitovien kansainvälisten 
sopimusten osalta ja kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden varmistaminen.

Or. en

Tarkistus 202
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ympäristövaikutusten ja strategisten 
vaikutusten arviointien suorittaminen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 203
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ympäristövaikutusten ja strategisten 
vaikutusten arviointien suorittaminen.
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Or. en

Tarkistus 204
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– ’kestävällä enimmäistuotolla’ suurinta 
teoreettista tasapainoista tuottoa, joka 
kannasta voidaan pyytää jatkuvasti 
(keskimäärin) nykyisissä 
(keskimääräisissä) ympäristöolosuhteissa 
vaikuttamatta merkittävästi 
lisääntymisprosessiin,

Or. en

Perustelu

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön määritelmä on tarkempi kuin 
nykyisin käytettävä kestävän enimmäistuoton määritelmä.

Tarkistus 205
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– ’kestävällä enimmäistuotolla’ suurinta 
saalista, joka kalakannasta voidaan pyytää 
määräämättömän ajan ja joka mahdollistaa 
kantojen elvyttämisen niin suuriksi kuin 
nykyisissä ekologisissa olosuhteissa on 
mahdollista,

Or. en

Perustelu

Kannat ovat monissa tapauksissa köyhtyneet ja huomattavasti historiallisten tasojen 
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alapuolella. Tämä on usein enimmäkseen liikakalastuksen syytä. "Kestävällä 
enimmäistuotolla" olisi siksi viitattava sellaiseen runsauden tasoon, jonka tiedämme olevan 
historian perusteella mahdollinen ajan kuluessa tapahtuvat ekologisten olosuhteiden 
muutokset huomioiden ja joka voidaan saavuttaa sellaisten kalastuksenhoitoa koskevien 
aktiivisten ja ekosysteemilähtöisten lähestymistapojen (esim. poikastuotanto- ja kutualueille 
keskittyvät kalastuskieltoalueet) avulla, joilla kantojen koot elvytetään mahdollisimman 
suuriksi.

Tarkistus 206
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 6 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 saavutetaan elvyttämällä kannan 
biomassa kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmaksi ja 
pitämällä se tämän kokoisena sekä 
vähentämällä kalastuskuolevuus pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton kynnysarvoa 
alhaisemmalle tasolle,

Or. en

Tarkistus 207
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– ’kestävällä enimmäistuotolla’ suurinta 
saalista, joka kalakannasta voidaan pyytää 
määräämättömän ajan vahingoittamatta 
kyseisen kalakannan lisääntymisprosessia 
ja aiheuttamatta kannan romahtamista, ja 
viittauksena kalastuksen kestävää 
enimmäistuottoa (FMSY) ja kutukannan 
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biomassan kestävää enimmäistuottoa 
(SSBMSY); jos kestävää enimmäistuottoa 
ei voida määritellä, noudatetaan 
merivesien hyvän ekologisen tilan 
arvioinnissa käytettävistä perusteista ja 
menetelmästandardeista 
meristrategiadirektiiviä (direktiivi 
2008/56/EY) varten tehdyn komission 
päätöksen 2010/477/EU B osan 
kuvaajissa 3.1 ja 3.2 määriteltyjä 
menetelmiä soveltuvan muuttujan 
määrittelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 208
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’pyydettävillä lajeilla’ lajeja, jotka ovat 
kalastuspaineen/hyödyntämisen kohteena, 
mukaan lukien lajit, joita ei pureta 
aluksesta mutta joita saadaan sivusaaliina 
tai jotka kärsivät kalastustoiminnasta,

Or. en

Tarkistus 209
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla’ toimintamallia, jossa
riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen 
perusteella ei voida lykätä tai jättää 
toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 

– ’kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla’ vuonna 1995 tehdyn 
kalakantoja koskevan YK:n sopimuksen 
6 artiklan määritelmän mukaisesti sitä, 
että tieteellisten tietojen ollessa 
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kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi 
saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä 
muiden kuin kohdelajien ja niiden 
ympäristön suojelemiseksi,

epävarmoja, epäluotettavia tai 
riittämättömiä on oltava varovaisempi ja 
että 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,

Or. en

Tarkistus 210
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’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 
ympäristön suojelemiseksi,

– ’kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla’ vuonna 1995 tehdyn 
kalakantoja koskevan YK:n sopimuksen 
(6 artikla ja liite II) mukaisesti 
sovellettavaa 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 
ympäristön suojelemiseksi, vaan jonka 
seurauksena on sovellettava uusia hoito-
ja valvontatoimenpiteitä kaiken sallittavan 
kalastustoiminnan osalta,

Or. en

Tarkistus 211
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– ’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,

– ’ekosysteemilähtöisellä 
kalastuksenhoidolla’ toimintamallia, jossa 
otetaan huomioon kaikki meren elollisiin 
luonnonvaroihin kohdistuvat paineet ja
pyritään varmistamaan, että meren 
ekosysteemeistä ja meren elollisista 
luonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista 
meriekosysteemeihin kohdistuvat suorat ja 
välilliset vaikutukset pysyvät vähäisinä 
eivätkä vahingoita kyseisten ekosysteemien 
toimintaa, monimuotoisuutta ja eheyttä,

Or. en

Tarkistus 212
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ’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 pyritään 
varmistamaan, että elollisista 
vesiluonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista ja muusta 
ihmisen toiminnasta meriekosysteemeihin 
kohdistuvat suorat ja välilliset yksittäis- tai 
yhteisvaikutukset ovat mahdollisimman 
pieniä eivätkä vahingoita kyseisten 
ekosysteemien toimintaa, 
monimuotoisuutta ja eheyttä, ja jossa 
ekosysteemin rakenteelle ja toiminnalle ei 
aiheudu merkittäviä häiriöitä,

Or. en
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Tarkistus 213
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ’kestävällä hyödyntämisellä’ 
kalakannan tai kalakantaryhmien 
hyödyntämistä siten, että kannat 
elvytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistaville tasoille ja pidetään tämän 
kokoisina ja että kantojen ikä- ja 
kokorakenne osoittavat kantojen olevan 
hyvässä kunnossa ja että hyödyntämisellä 
ei ole kielteisiä vaikutuksia meren 
ekosysteemeille,

Or. en

Tarkistus 214
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos kaikki pyydetyt kalat puretaan aluksesta, "purkamiseen" ei tarvitse viitata "saalisrajojen" 
yhteydessä – tämä viittaus on merkityksetön ja muutettava "saaliiksi".

Tarkistus 215
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 216
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 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 ovat hyvässä kunnossa olevan 
kannan ikä- ja kokorakenteen ja kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavan 
kalastuskuolevuuden tason mukaisia ja 
joita olisi pidettävä rajaviitearvojen 
vähimmäisvaatimuksena vuonna 1995 
tehdyn kalakantoja koskevan YK:n 
sopimuksen mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 217
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 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 ylittäisi kestävän tason ja 
säilyttämisen viitearvot tai vaikuttaisi 
kielteisesti meren ekosysteemeihin,

Or. en

Tarkistus 218
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’varotoimenpiteellä’ toimenpidettä, joka 
kattaa perussopimuksen 191 artiklan 
2 kohdan 1 alakohdassa mainitun ennalta 
varautumisen periaatteen ja johon 
sisältyvät muun muassa 
säilyttämistoimenpiteet, tekniset 
toimenpiteet ja kantojen kestävään 
hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet, 
sekä vuonna 1995 tehdyn kalakantoja 
koskevan YK:n sopimuksen 6 artiklan 
määritelmän mukaisesti sitä, että 
tieteellisten tietojen ollessa epävarmoja, 
epäluotettavia tai riittämättömiä on oltava 
varovaisempi ja että 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,

Or. en
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Tarkistus 219
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 14 luetelmakohta

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,

Or. en

Tarkistus 220
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’kalastussuojelualueella’ 
jäsenvaltioiden rannikkoaluevesillä 
sijaitsevaa selvästi määriteltyä 
maantieteellistä aluetta, jossa 
kaikenlainen kalastustoiminta on 
kielletty,

Or. en

Tarkistus 221
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 19 luetelmakohta
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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 kykyä 
pyytää kalaa; kalastuskapasiteetin 
määrällisessä arvioinnissa käytettäviä 
indikaattoreita voivat olla aluksen 
ominaisuudet, kuten neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2930/86 4 ja 5 artiklan 
mukaisesti määritelty aluksen vetoisuus 
bruttotonneina (bt) ja teho kilowatteina 
(kW), aluksen käyttämät pyyntivälineet ja 
-tekniikat sekä kalastuspäivien määrä,

Or. en

Tarkistus 222
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 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’ neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2930/86 4 ja 
5 artiklan mukaista aluksen vetoisuutta 
bruttotonneina (bt) ja tehoa kilowatteina 
(kW), aluksen pyyntivälineitä komission 
asetuksen 404/2011 liitteessä XI 
määritellyn mukaisesti ja käytettyjen 
välineiden määrää,

Or. en

Tarkistus 223
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

sopimuksella’ muiden valtioiden kanssa 
tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on saada pääsy 
luonnonvarojen hyödyntämiseen tai 
vesialueille, jotta kyseiset valtiot voivat 
hyödyntää kestävästi osuuden meren 
elollisten luonnonvarojen ylijäämästä
unionin myöntämää taloudellista tukea 
vastaan, mikä tukee paikallista 
kalastusalaa ja missä keskitytään 
erityisesti tieteellisten tietojen keruuseen, 
seurantaan ja valvontaan,

Or. en

Tarkistus 224
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

– ’tärkeillä kalojen elinympäristöillä’ 
haavoittuvia ja elintärkeitä 
merielinympäristöjä, joita on suojeltava 
niiden kalalajien ekologisten ja 
biologisten tarpeiden täyttämiseen 
liittyvän tehtävän vuoksi, kuten parittelu-, 
poikastuotanto- ja ruokailualueet,

Or. en

Perustelu

Tämä viittaa 8 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 225
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– ’ympäristön hyvällä tilalla’ direktiivin 
2008/56/EY 9 artiklan 3 kohdassa 
määriteltyä tilaa,

Or. en

Tarkistus 226
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tässä määritellään kestävän hoidon periaate.

Tarkistus 227
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’säilyttämisen viitekoolla’ kalastuksen 
saaliina saatujen meren elollisten 
luonnonvarojen määriteltyjä mittasuhteita 
ja nykyisessä EU:n lainsäädännössä 
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kuten asetuksen (EY) N:o 1967/2006 
15 artiklassa ja liitteessä III määriteltyjä 
mittasuhteita ja kokoja,

Or. en

Tarkistus 228
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’kestävällä hyödyntämisellä’ meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntämistä 
siten, että kanta ei romahda, kanta säilyy 
ikä- ja kokorakenteen osalta hyvässä 
kunnossa, kannan tuleva hyödyntäminen 
ei vaarannu ja että hyödyntämisellä ei ole 
kielteisiä vaikutuksia meren 
ekosysteemille,

Or. en

Tarkistus 229
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

– ’vähävaikutteisella kalastuksella’ 
sellaisten valikoivien pyyntimenetelmien 
käyttöä, joilla on mahdollisimman vähän 
haitallisia vaikutuksia meren 
ekosysteemeille ja alhaiset 
polttoainepäästöt,

Or. en
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Tarkistus 230
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 f luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ’valikoivalla pyynnillä’ 
pyyntimenetelmien tai -välineiden 
valmiuksia valikoida ja pyytää 
organismeja koon ja lajien perusteella 
kalastustoiminnan aikana, mikä 
mahdollistaa muiden kuin kohteiden 
välttämisen tai vapauttamisen 
vahingoittumattomina,

Or. en

Tarkistus 231
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 g luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ’haavoittuvilla meren luonnonvaroilla’ 
i) meren elollisia luonnonvaroja, jotka 
ovat säilyttämistä koskevaa 
vähimmäisviitekokoa pienempiä tai jotka 
eivät ole vielä tulleet sukukypsiksi tai 
jotka ovat poikastuotantovaiheessa, 
ii) direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan 
2 kohdan ja liitteen I, direktiivin 
92/43/ETY liitteiden I, II ja IV ja/tai 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan nojalla suoritettavien 
toimenpiteiden perusteella suojeltuja 
elinympäristöjä tai lajeja ja iii) kaikkia 
suojellulla merialueella sijaitsevia 
elinympäristöjä tai eläviä lajeja,

Or. en



PE483.857v01-00 64/99 AM\895055FI.doc

FI

Tarkistus 232
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 32 i luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ’taloudellisella enimmäistuotolla’ 
kalakantaa koskevaa pyyntimäärää, joka 
tuottaa suurimman mahdollisen 
positiivisen eron kokonaistulojen ja 
kalastuksen kokonaiskustannusten välillä.

Or. en

Tarkistus 233
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 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 

2. Jäsenvaltioilla on niiden suvereniteettiin 
tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla 
enintään 24 meripeninkulman sisällä 
niiden perusviivoista lukien 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.
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nojalla asetetuista rajoituksista.

Or. pt

Tarkistus 234
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
II osa – 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 etuoikeutettu pääsy 
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 
ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Or. en
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Tarkistus 235
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
II osa – 6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kalastus on kiellettävä EU:n tai sen 
jäsenvaltioiden suojelemilla alueilla, 
joihin kuuluvat muun muassa 
direktiivissä 92/43/ETY määritellyt 
suojelualueet, direktiivissä 79/409/EY 
määritellyt erityiset suojelualueet ja 
alueellisissa meriä koskevissa 
yleissopimuksissa määritellyt paikat, jollei 
voida osoittaa etukäteen suoritettavan 
arvioinnin avulla, että tietynlainen 
kalastustoiminta ei vaikuta haitallisesti 
kyseessä olevan paikan suojelun tasoon. 
Tällöin kuitenkin suojellulla alueella 
lainkäyttövaltaa käyttävän jäsenvaltion tai 
EU:n toimielinten on hyväksyttävä ensin 
hoitosuunnitelma, jossa määritellään 
sallittu kalastustoiminta.

Or. en

Tarkistus 236
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
vesialueilla 100 meripeninkulman sisällä 
niiden perusviivoista asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa kalastuksen 
tammikuun 1 päivästä 2013 joulukuun 
31 päivään 2022 kyseisten saarten 
satamissa rekisteröityihin aluksiin. 
Tällaisia rajoituksia ei sovelleta kyseisillä 
vesialueilla perinteisesti kalastaviin 
unionin kalastusaluksiin niin kauan kuin 

3. Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
vesialueilla 200 meripeninkulman sisällä 
niiden perusviivoista asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa kalastuksen 
kyseisten saarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin. Tällaisia rajoituksia ei sovelleta 
kyseisillä vesialueilla perinteisesti 
kalastaviin unionin kalastusaluksiin niin 
kauan kuin alukset eivät ylitä perinteisesti 
käytetyn pyyntiponnistuksen tasoa. 
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alukset eivät ylitä perinteisesti käytetyn 
pyyntiponnistuksen tasoa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan nojalla asetetuista 
rajoituksista.

Or. pt

Tarkistus 237
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
II osa – 6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat ryhtyä erityisiin 
säilyttämistoimenpiteisiin 2 ja 3 kohdassa 
määritellyillä alueilla sijaitsevilla 
asianmukaisesti tunnistetuilla alueilla, 
jotta jäsenvaltiot voivat suojella meren 
elollisia luonnonvaroja tietynlaisen 
kalastustoiminnan kielteisiltä 
vaikutuksilta. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Or. pt

Tarkistus 238
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin voi kuulua
seuraavaa:

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin ja kestävään 
hoitoon kuuluvat osa tai kaikki 
seuraavista:

Or. en
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Perustelu

Säilyttämistoimenpiteiden on oltava pakollisia, jotta niiden täydellinen täytäntöönpano 
voidaan taata.

Tarkistus 239
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin voi kuulua
seuraavaa:

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin kuuluu
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 240
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin voi kuulua
seuraavaa:

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin, hoitoon ja 
kestävään hyödyntämiseen kuuluu
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 241
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen (b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen 
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kestävälle hyödyntämiselle; kestävälle hoidolle;

Or. en

Perustelu

Kalakantojen kestävä hoito ulottuu pelkkää hyödyntämistä pidemmälle ja kattaa kalakantojen 
hyvän hallinnan.

Tarkistus 242
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen 
kestävälle hyödyntämiselle;

(b) tavoitteiden vahvistaminen kantojen 
kestävälle hyödyntämiselle, johon kuuluu 
kaikkien pyydettävien lajien kantojen 
palauttaminen kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja tai asiaankuuluvia 
muuttujia suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä sekä taloudellisen 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi vuoteen 2020 mennessä ja 
pitäminen tämän kokoisina sekä 
monilajikalastuksen ja 
ekosysteemilähtöisen kalastuksen hoitoon 
liittyvien lisävaatimusten vaiheittaisen 
käyttöönoton varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 243
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ryhtyminen toimenpiteisiin, jotka 
edistävät ympäristön hyvän tilan 
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saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten direktiivissä 2008/56/EY säädetään, 
erityisesti siten, että kaikkien pyydettävien 
lajien kantojen osalta populaatioiden ikä-
ja kokorakenne osoittaa kannan olevan 
hyvässä kunnossa ja vastaavan kuvaajia 
1, 2, 3, 4, 6, 9 ja 10;

Or. en

Tarkistus 244
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) ryhtymällä toimenpiteisiin, jotka 
edistävät direktiivin 92/43/ETY ja 
direktiivin 2009/147/EY täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 245
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) kalastussuojelualueiden 
perustaminen tässä asetuksessa säädetyn 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 246
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 247
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteiden toteutus tietynlaisen 
kalastustoiminnan harjoittamisen 
rajoittamiseksi tai sääntelemiseksi;

Or. pt

Tarkistus 248
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) kannustimien vahvistaminen, 
taloudelliset ja kalastusmahdollisuuksien 
saantia koskevat kannustimet mukaan 
luettuina, valikoivampiin, 
polttoainetehokkaampiin tai vähän 
vaikuttaviin kalastusmenetelmiin 
siirtymisen edistämiseksi;

Or. en
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Perustelu

Kalat ovat julkinen luonnonvara, ja periaatteena on oltava, että enemmän arvoa 
yhteiskunnalle kestävän kalastuksen avulla tuottavat toimijat palkitaan 
kalastusmahdollisuuksilla.

Tarkistus 249
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 250
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) toimenpiteiden ja kannustimien 
vahvistaminen, taloudelliset kannustimet 
mukaan luettuina, kestävään, 
valikoivampaan ja vähän vaikuttavaan
kalastukseen sekä rannikkoyhteisöjä 
hyödyttävään kalastustoimintaan 
siirtymisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 251
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) kannustimien vahvistaminen, 
etuoikeutettu kalastusmahdollisuuksien 
saanti ja muut taloudelliset toimenpiteet
mukaan luettuina, valikoivamman tai 
vähän vaikuttavan kalastuksen 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 252
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) säilyttämisen viitekokojen 
määritteleminen;

Or. en

Tarkistus 253
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(g) kaikkien saaliiden purkamista 
koskevaan velvoitteeseen liittyvien 
toimenpiteiden ja sivusaaliiden välttämistä 
ja vähentämistä koskevien toimenpiteiden
toteutus ja saaliiden poisheittämisen 
lopettaminen 3 ja 15 artiklassa säädetyn 
mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 254
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) tietojen keruuta koskevien 
velvoitteiden määrääminen, tietojen keruu 
meren elollisten luonnonvarojen ja meren 
ekosysteemien tilasta sekä kalastuksen ja 
vesiviljelyn vaikutuksesta tähän tilaan 
mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 255
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) vaihtoehtoisia 
kalastuksenhoitomenetelmiä koskevien 
pilottihankkeiden toteuttaminen.

(h) vaihtoehtoisia 
kalastuksenhoitomenetelmiä ja valikoivia 
ja vähävaikutteisia pyyntivälineitä ja 
kalastusmenetelmiä koskevien 
pilottihankkeiden toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 256
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 kohta – h i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(h i) kaikki muut asianmukaiset 
jäsenvaltioiden ehdottamat ja komission 
hyväksymät toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Tämän avulla varmistetaan joustavuus.

Tarkistus 257
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio epäonnistuu niiden 
tulosten saavuttamisessa, joihin tämän 
artiklan mukaan käyttöönotetuilla 
toimenpiteillä pyritään, kyseiselle 
jäsenvaltiolle yhteisen kalastuspolitiikan 
yhteydessä myönnettävä taloudellinen tuki 
keskeytetään tai jäädytetään. Tämän on 
oltava suhteessa noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen.

Or. en

Tarkistus 258
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kalastussuojelualueiden perustaminen
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1. Jotta voidaan taata kalakantojen 
romahtamisen estäminen ja meren 
kalojen tuotantokyvyn lisääminen, 
säilyttää, ylläpitää ja hoitaa kalakantoja 
ja turvata veden elolliset luonnonvarat ja 
meren ekosysteemit, jäsenvaltioiden on 
perustettava osana ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa yhtenäinen 
kalastussuojelualueiden verkosto 
kalavarojen ja kalojen tärkeiden 
elinympäristöjen sekä erityisesti 
kalakantojen poikastuotanto-, kutu- ja 
ruokailualueiden säilyttämiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja 
osoitettava vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta niin monta
aluetta kuin on tarpeen edellä 1 kohdassa 
mainitun sellaisen yhtenäisen 
kalastussuojelualueiden verkoston 
perustamiseksi jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan 
kuuluville merialueille, joka muodostaa 
vähintään 20 prosenttia kunkin 
jäsenvaltion rannikkoaluevesistä, ja 
ilmoitettava näistä alueista komissiolle.
3. Jäsenvaltiot voivat laajentaa olemassa 
olevia alueita tai osoittaa uusia 
aluevesillään sijaitsevia 
kalastussuojelualueita asiaankuuluvien 
tieteellisten tietojen perusteella 
1. tammikuuta 2016 jälkeen.
4. Edellä olevassa 2 ja 3 kohdassa 
mainituista toimenpiteistä ja päätöksistä 
sekä niiden perusteena olevista 
tieteellisistä, teknisistä, sosiaalisista ja 
oikeudellisista perusteista on ilmoitettava 
komissiolle, ja niiden on oltava julkisesti 
saatavilla.
5. Kyseessä olevien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
päätettävä, ympäröikö 1–3 kohdan 
perusteella osoitettuja 
kalastussuojelualueita yksi tai useampi 
alue, joilla kalastustoimintaa on 
rajoitettu, ja määriteltävä komissiolle 
annetun ilmoituksen jälkeen näillä 
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alueilla sallitut pyyntivälineet sekä näillä 
alueilla sovellettavat asianmukaiset 
hoitotoimenpiteet ja tekniset säännöt, 
jotka eivät voi olla EU:n lainsäädäntöä 
väljempiä.  Näiden tietojen on oltava 
julkisesti saatavilla.
6. Kalastussuojelualueiden kautta 
kulkevan kalastusaluksen on 
noudatettava seuraavia vaatimuksia:
kaikkien aluksella kalastusta varten 
käytettävien välineiden on oltava 
kiinnitettyinä ja varastoituina 
kauttakulun aikana ja erityisesti 
seuraavat toimet on suoritettava:
– verkot, painot ja vastaavat osaset on 
irrotettava niiden trooliovista, veto- tai 
hinausköysistä tai -vaijereista,
– kannella tai kannen päällä olevat verkot 
on kiinnitettävä turvallisesti ja 
varastoitava,
– pitkäsiimat on varastoitava alemmille 
kansille.
7. Jos vuoden sisällä 
kalastussuojelualueen tai 
kalastussuojelualueiden verkoston 
perustamisesta voidaan osoittaa siirtymä, 
kyseessä olevan jäsenvaltion on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta se voi 
varmistaa, että 1 kohdassa säädetyt 
kalastussuojelualueiden tavoitteet 
toteutuvat ja jotta se voi suojella 
kalastussuojelualueiden positiivisia 
vaikutuksia kalastuskieltoalueen 
ulkopuolella sijaitseville alueille ja 
turvata nämä vaikutukset. Lisäksi 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
näistä toimenpiteistä ja asetettava nämä 
tiedot julkisesti saataville.
8. Jos komissio katsoo, että osoitetut 

kalastussuojelualueet eivät takaa riittävän 
korkeaa kyseessä olevien kalakantojen ja 
meren biologisten ekosysteemien suojelun 
tasoa, komissio ryhtyy 55 artiklan nojalla 
määrättävien delegoitujen säädösten 
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avulla tähän liittyviin lisätoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 259
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Teknisiin toimenpiteisiin voi kuulua 
seuraavaa:

Teknisiin toimenpiteisiin kuuluu 
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 260
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) silmäkoot ja pyydysten käyttöä 
koskevat säännöt;

(a) toimenpiteet koon ja lajin paremmin 
huomioon ottavien valikoivien ja vähän 
vaikutuksia bentaaliselle alueelle 
aiheuttavien välineiden edistäminen, 
johon voi kuulua seuraavaa:
i) silmäkoot ja pyydysten käyttöä koskevat 
säännöt;

ii) muutokset tai lisälaitteet, joiden avulla 
parannetaan valikoivuutta tai 
vähennetään bentaaliselle alueelle 
aiheutuvia vaikutuksia;
iii) muutokset tai lisälaitteet, joiden avulla 
vähennetään uhanalaisten, 
vaarantuneiden ja suojeltujen lajien ja 
muiden kuin kohdelajien tahatonta 
pyyntiä;
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Or. en

Tarkistus 261
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 262
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 263
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) kalastustoiminnan kieltäminen tai 
rajoittaminen tietyillä vyöhykkeillä ja/tai 
tiettyinä aikoina, kala- ja 
simpukkakantojen poikastuotanto- ja 
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kutualueet mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Ehtyneet ja vaarassa olevat kala- ja simpukkakannat on määriteltävä tarkasti ja suojeltava 
tässä asetuksessa, jotta on mahdollista elvyttää nämä kannat, joita voidaan myöhemmin 
hoitaa asianmukaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti niiden tarjoamien 
mahdollisuuksien (eli riittoisuuden enimmäistason) mukaisesti.

Tarkistus 264
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) kalastustoiminnan kieltäminen tai 
rajoittaminen tietyillä vyöhykkeillä ja/tai 
tiettyinä aikoina, poikastuotanto-, kutu- ja 
ruokailualueiden suojelemista koskevat 
toimenpiteet mukaan luettuina, jotta 
voidaan varmistaa, että kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä varmistavia 
tasoja suurempina tai elvytetään näille 
tasoille;

Or. en

Tarkistus 265
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimenpiteet sivusaaliiden 
vähentämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 266
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) pohjatroolien kaltaisten pohjaa 
tuhoavien pyyntivälineiden käytön 
kieltäminen tai rajoittaminen;

Or. en

Tarkistus 267
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) toimenpiteet bentaalisen alueen ja 
merenpohjan suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 268
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 tärkeiden 
kalojen elinympäristöjen suojelemiseksi ja 
niiden kalalajien biologisten tarpeiden 
tukemista koskevan tehtävän 
säilyttämiseksi;
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Or. en

Perustelu

Selvennetään tilapäisesti suljettujen alueiden tavoitteita ja tuloksia.

Tarkistus 269
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(f) erityistoimenpiteet kalastustoimista 
meriekosysteemeihin ja muihin kuin 
kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi, sivusaaliiden 
vähentämistä, merenpohjan 
koskemattomuuden ja meren 
ravintoverkkojen toiminnan suojelemista 
sekä meren ekosysteemissä tapahtuvan 
lajien välisen vuorovaikutuksen 
aiheuttamien häiriöiden vähentämistä 
koskevat toimenpiteet mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 270
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(g) muut meren biologisen 
monimuotoisuuden ja meren 
ekosysteemien sekä erityisesti 
haavoittuvien meren luonnonvarojen
suojelemiseksi toteutettavat tekniset 
toimenpiteet.

Or. en
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Tarkistus 271
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) erityiset toimenpiteet kalastuksesta 
aiheutuvien meren saasteiden ja roskien 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 272
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission tehtävänä on varmistaa, että 
kaikki 1 kohdassa mainitut toimenpiteet 
suoritetaan ajallaan. Jos toimenpiteiden 
suorittaminen viivästyy perusteettomasti 
tai jos toimenpiteet eivät edistä riittävällä 
tavalla meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistä, komissio ryhtyy 55 artiklan 
nojalla määrättävien delegoitujen 
säädösten avulla tällaisiin toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 273
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 8 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio epäonnistuu niiden 
tulosten saavuttamisessa, joihin tämän 
artiklan mukaan käyttöönotetuilla 
toimenpiteillä pyritään, kyseiselle 
jäsenvaltiolle yhteisen kalastuspolitiikan 
yhteydessä myönnettävä taloudellinen tuki 
keskeytetään tai jäädytetään. Tämän on 
oltava suhteessa noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen.

Or. en

Tarkistus 274
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät viipymättä ja viimeistään 
vuonna 2015 tavanomaisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä kaikkia 
pyydettäviä lajeja koskevat monivuotiset 
suunnitelmat, jotta kalakannat säilytetään 
kestävän enimmäistuoton ja taloudellisen 
enimmäistuoton ja hyvän ympäristön tilan 
vuoteen 2020 mennessä varmistavia 
tasoja suurempina tai elvytetään näille 
tasoille.

Or. en

Tarkistus 275
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – -1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jos kannan elvyttämistä varten 
suoritettavista kohdennetuista toimista 
huolimatta kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 
mennessä varmistavia tasoja suurempina 
tai elvyttämistä näille tasoille ei voida 
saavuttaa yhden tai useamman kannan 
osalta
a) tietojen puuttumisen vuoksi, merivesien 
hyvän ekologisen tilan arvioinnissa 
käytettävistä perusteista ja 
menetelmästandardeista 
meristrategiadirektiiviä (direktiivi 
2008/56/EY) varten tehdyn komission 
päätöksen 2010/477/EU mukaan käyttöön 
voidaan ottaa muuttujia koskevia 
vaatimuksia, ja kalastuskuolevuutta 
vähennetään lisäksi ennalta varautuvalta 
pohjalta; jäsenvaltiot ja komissio arvioivat 
ja ratkaisevat tietoihin liittyvät esteet, jotta 
varmistetaan, että lisätietoja saadaan 
mahdollisimman pian,
b) kannan vakavan köyhtymisen vuoksi, 
ryhdytään lisähoitotoimenpiteisiin 
monivuotisten suunnitelmien yhteydessä, 
muun muassa kalastuskuolevuuden 
edelleen vähentäminen, kieltoalueet ja 
-ajat mukaan luettuina, jotta kannat 
voidaan elvyttää kestävän enimmäistuoton 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä varmistavia 
tasoja suuremmiksi ja pitää tämän 
kokoisina. 
c) sekakalastuksen vuoksi, hoidon 
perusteena käytetään tieteellisiä neuvoja, 
jotka koskevat haavoittuvimpien 
kohdelajien kutevan kannan biomassaa, 
ikä- ja kokojakaumaa ja muita 
asiaankuuluvia kuvaajia;

Or. en
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Tarkistus 276
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 277
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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. Viimeistään 2015 suoritettavana 
toimenpiteenä olisi vahvistettava 
monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi ja 
joilla säilytetään meren ekosysteemien 
koskemattomuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa asetetaan vuosi 2015 yleiseksi takarajaksi monivuotisten suunnitelmien 
vahvistamiseksi ja varmistetaan, että niihin sisältyy ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.

Tarkistus 278
Kārlis Šadurskis
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 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. Toimenpiteenä olisi vahvistettava 
monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi

i) vuoteen 2015 mennessä kaikkien 
sellaisten pyydettävien lajien kantojen 
osalta, jotka sisältyvät jo elvyttämis- ja 
hoitosuunnitelmiin,
ii) mahdollisuuksien mukaan vuoteen 
2015 mennessä kaikkien muiden unionin 
vesiltä pyydettävien lajien kantojen osalta.

Or. en

Tarkistus 279
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi 
vahvistettava monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi. 
Kaikkia säänneltyjä kantoja ja 
kalastustoimia koskevat suunnitelmat on 
hyväksyttävä viiden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 280
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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. Vuoteen 2015 mennessä kaikessa 
kalastustoiminnassa suoritettavana 
toimenpiteenä olisi vahvistettava 
monivuotiset suunnitelmat 
kalastuskuolevuuden tason 
mukauttamiseksi siten, että kaikkien 
kantojen biomassatasot elvytetään 
vuoteen 2015 mennessä kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi tai säilytetään näitä tasoja 
suurempina ja että meren ekosysteemin 
sietokyky säilytetään tai elvytetään.

Or. en

Tarkistus 281
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) perusta asianomaisia kalakantoja
koskevien kalastusmahdollisuuksien 
vahvistamista varten etukäteen 
määriteltyjen säilyttämisen viitearvojen 
pohjalta; sekä

(a) sellainen perusta kaikkien pyydettävien 
lajien kantoja koskevien 
kalastusmahdollisuuksien vahvistamista 
varten etukäteen määriteltyjen 
säilyttämisen viitearvojen pohjalta, joka ei 
ylitä koskaan tieteellisten neuvojen 
perusteella määriteltyä tasoa ja joka on 
yhteneväinen sen kanssa, että kalakannat 
elvytetään kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä ja taloudellisen 
enimmäistuoton vuoteen 2020 mennessä 
varmistaville ja yhteisön meriympäristön 
hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä 
takaaville ja säilyttäville tasoille tai 
pidetään tämän tasoisina; sekä
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Or. en

Tarkistus 282
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet tietojen riittävän 
keruun varmistamiseksi, jotta voidaan 
laatia tarkkoja tieteellisiä arvioita 
pyydettävien lajien kannoista.

Or. en

Tarkistus 283
Bas Eickhout

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet ympäristön hyvän tilan 
elvyttämiseksi ja säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 284
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet, jotka ovat 
yhdenmukaisia direktiivissä 2008/56/EY 
ja komission päätöksessä 2010/477/EU 
määriteltyjen EU:n vesien ympäristön 
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hyvän tilan elvyttämistä ja säilyttämistä 
koskevien meristrategioiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Meristrategiadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on hyväksyttävä meristrategioita, jotka 
sisältävät muun muassa toimenpideohjelman ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. 
Monivuotisten suunnitelmien perusteella suoritettavien toimenpiteiden olisi oltava 
yhdenmukaisia näiden strategioiden kanssa, ja näitä toimenpiteitä on koordinoitava alueen 
sisällä.

Tarkistus 285
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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.

Or. en

Tarkistus 286
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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, 
useampaa kantaa hyödyntävän 
kalastuksen hoidon perustana käytetään 
haavoittuvimpaan kantaan liittyviä 
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tieteellisiä neuvoja, ja niissä otetaan 
asianmukaisesti huomioon kantojen ja 
kalastusten vuorovaikutus.

Or. en

Tarkistus 287
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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 vuorovaikutus.
Ensisijaisesti on laadittava monia eri 
lajeja koskevat monivuotiset 
suunnitelmat.

Or. en

Tarkistus 288
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Monivuotisten suunnitelmien 
tavoitteena on oltava kestävän 
enimmäistuoton saavuttaminen. Tällaiset 
suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, ja niissä on otettava 
huomioon käytettävissä olevia tietoja ja 
arviointimenetelmiä koskevat rajoitukset 
sekä kaikki mitattavissa olevat 
epävarmuustekijät tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla.



PE483.857v01-00 92/99 AM\895055FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 289
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin 
tietoihin, ja suunnitelmissa käytetään
ennalta varautuvaa lähestymistapaa, jos 
käytettävissä olevia tietoja koskee 
rajoituksia, ja sovelletaan
arviointimenetelmiä sekä kaikkia
mitattavissa olevia epävarmuustekijöitä
tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Monivuotisten suunnitelmien on perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen vain, jos 
parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä tietoja ei ole saatavilla.

Tarkistus 290
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
hoitoon, jolloin kalastuksenhoidossa 
toimitaan varautuneemmin, jos tieteelliset 
tiedot ovat epävarmoja, eikä 
asianmukaisten tieteellisten tietojen 
puuttumista käytetä perusteena 
toimimatta jättämiselle.
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Or. en

Tarkistus 291
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 292
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkien vielä monivuotisten 
suunnitelmien ulkopuolella olevien 
pyydettävien lajien osalta on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin, jotta tämän asetuksen 9 ja 
10 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja 
periaatteiden toteutuminen voidaan 
varmistaa.

Or. en

Tarkistus 293
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Monivuotisista suunnitelmista on 
tehtävä väliarviointi yhdessä sidosryhmien 
kanssa suunnitelmien tavoitteiden 
saavuttamista koskevan edistymisen 
arvioimiseksi; ehdotuksia suunnitelmien 
muuttamiseksi voidaan esittää, jos niiden 
asianmukaisuuden tueksi on tieteellisiä 
todisteita tai jos on olemassa perusteltu 
huoli siitä, että sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisessa ei ole edistytty. 

Or. en

Tarkistus 294
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos jäsenvaltio epäonnistuu niiden 
tulosten saavuttamisessa, joihin 9, 10 ja 
11 artiklan mukaisilla toimenpiteillä 
pyritään, näille jäsenvaltioille yhteisen 
kalastuspolitiikan yhteydessä 
myönnettävä unionin taloudellinen tuki 
keskeytetään tai jäädytetään.

Or. en

Tarkistus 295
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 1 kohta
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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 palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi mahdollisuuksien 
mukaan vuoteen 2015 mennessä ottamalla 
huomioon sekakalastuksen vaikeudet.

Or. en

Tarkistus 296
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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 
kaupalliset kannat pyritään palauttamaan
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi vuoteen 
2015 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kestävän enimmäistuoton saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä on epärealistista, ja se olisi 
korvattava vuoteen 2015 mennessä saavutettavalla kalastuksen kestävällä enimmäistuotolla 
(FMSY) ja sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan biomassan kestävällä enimmäistuotolla 
(BMSY).

Tarkistus 297
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 1 kohta
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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 palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä ja taloudellisen enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmaksi 
vuoteen 2020 mennessä samalla kun 
edistetään direktiivissä 2008/56/EY 
edellytetyn merivesien ympäristön hyvän 
tilan saavuttamista vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 298
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 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 vuoteen 2015 mennessä
sellaiseksi, että kaikki kannat voidaan 
erittäin todennäköisesti palauttaa 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

Or. en

Tarkistus 299
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Monivuotisten suunnitelmien 
tavoitteena on saavuttaa kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2020 mennessä 
mahdollistavia tasoja suuremmat 
biomassatasot.

Or. en

Tarkistus 300
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 301
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
1 kohdan kanssa yhdenmukaista 
kalastuskuolevuutta, monivuotisissa 
suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
vähintään asianomaisten kantojen 
säilyttäminen vastaavan tasoisesti, ja 
asetettava tavoitteeksi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempien kantatasojen saavuttaminen 
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niin pian kuin se on biologisesti 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Jos kalastuskuolevuuden määritteleminen kantojen kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 
mennessä takaavalle tasolle ei ole mahdollista joko kantojen vakavan köyhtymisen tai tietojen 
puutteen vuoksi, on ryhdyttävä vielä varautuneempiin toimenpiteisiin koko kannan 
elvyttämistä koskevien tavoitteiden varmistamiseksi.

Tarkistus 302
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Silloin kun ei ole epävarmuuden vuoksi 
mahdollista määritellä kalastuskuolevuutta, 
joka takaa kantojen palauttamisen 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi, 
monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti. Merivesien hyvän 
ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä 
perusteista ja menetelmästandardeista 
meristrategiadirektiiviä (direktiivi 
2008/56/EY) varten tehdyn komission 
päätöksen 2010/477/EU mukaan käyttöön 
otetaan muuttujia koskevia vaatimuksia, 
ja kalastuskuolevuutta vähennetään 
lisäksi ennalta varautuvalta pohjalta; 
jäsenvaltiot ja komissio arvioivat ja 
ratkaisevat tietoihin liittyvät esteet, jotta 
varmistetaan, että lisätietoja saadaan 
mahdollisimman pian.

Or. en
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Tarkistus 303
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
1 kohdan kanssa yhdenmukaista 
kalastuskuolevuutta, monivuotisissa 
suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti, ja asetettava 
tavoitteeksi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavan kantatason saavuttaminen 
niin pian kuin se on biologisesti 
mahdollista.

Or. en


