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Tarkistus 304
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) määrälliset tavoitteet, jotka ilmoitetaan (c) määrälliset tavoitteet kalakantojen 
kestävän käytön varmistamiseksi mukaan 
lukien kaikkien pyydettävien kalakantojen 
elvyttäminen ja ylläpitäminen 
suuremmalla tasolla kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä tai siihen 
mennessä, että tämä on biologisesti 
mahdollista, ja suuremmalla tasolla, kuin 
millä mahdollistetaan taloudellinen 
enimmäistuotto vuoteen 2020 mennessä ja
jotka ilmoitetaan

Or. en

Tarkistus 305
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kalastuskuolevuutena, ja/tai i) kalastuskuolevuutena, ja

Or. en

Tarkistus 306
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) saalismalleina
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Or. en

Tarkistus 307
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) selvät aikarajat määrällisten 
tavoitteiden saavuttamiselle;

(d) selvät ja realistiset aikarajat 
määrällisten tavoitteiden saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 308
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet ja 
kalastustoiminnan rajoittaminen tietyille 
alueille ja/tai ajanjaksoille;

Or. en

Tarkistus 309
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) kattava teknisten toimenpiteiden 
kokonaisuus, jonka tarkoituksena on 
lopettaa kaupallisten ja ei-kaupallisten 
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kalakantojen tahattomien saaliiden 
pyytäminen kolmen vuoden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä;

Or. en

Tarkistus 310
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) arviointi kalastuskapasiteetista 
2 artiklan 2 kohdan mukaisiin tasoihin 
suhteutettuna taloudellisten, sosiaalisten 
ja ympäristönäkökohtien perusteella;

Or. en

Perustelu

Monivuotisten ohjelmien edellytyksenä on kalastuskapasiteetin arviointi suhteessa 
kalakantoihin. Tätä vaaditaan jo tämänhetkisessä yhteisessä kalastuspolitiikassa, mutta tätä 
tointa ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön.

Tarkistus 311
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) vaatimukset siitä, että tietystä 
ajankohdasta lähtien unionin 
kalastusalusten saaliit on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, sen 
estämättä, mitä 15 artiklan vaatimuksissa 
todetaan;

Or. en
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Perustelu

Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että poisheittämiskiellot määritellään kalastuspaikan mukaisesti 
ja että täydennetään toimia, joilla edistetään valikoivia pyydyksiä ja vähennetään 
sivusaaliita. Monivuotiset suunnitelmat jokaista kalastuspaikkaa kohden vaativat usean 
vuoden valmistelutyön, mutta niissä paikoissa, joissa niitä on käytössä, pitäisi olla 
mahdollista poiketa 15 artiklan mukaisista vaatimuksista koko saaliin purkamiseksi siten, että 
ajankohtaa aikaistetaan tai että se asetetaan joissain tapauksissa myöhemmäksi.

Tarkistus 312
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 313
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 314
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

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

Or. en

Tarkistus 315
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) alueelliset, kausittaiset ja 
aikasidonnaiset saalismallit;

Or. en

Perustelu

Alukset kalastavat monesta syystä kiintiömääränsä usein vuoden eri aikoina ja eri alueilla.
Näitä erilaisia saalismalleja on arvioitava ja niistä on saatava tietoa enemmän, jotta voidaan 
arvioida kalastustoiminnan vaikutuksia merten ekosysteemiin, parantaa merialueiden 
luontotyyppien ja lajien suojelua ja hallita kumulatiivisia vaikutuksia sekä vuorovaikutusta 
ihmisen muun toiminnan kanssa meriympäristössä. Alueellisen suunnittelun yhteydessä on 
välttämätöntä parantaa tietojen saantia alueellisesta kalastustoiminnasta.

Tarkistus 316
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) ennusteet luonnonvarojen 
saatavuudesta tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 317
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i b) arvio laivaston kapasiteetista ja 
kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksesta mukaan lukien 
mahdolliset vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen ja meriympäristöön, 
ja jos arviosta käy ilmi kielteisiä 
vaikutuksia, suunnitelma niihin 
vastaamiseksi ja tällaisten vaikutusten 
vähimmäistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon 
riittävä arviointi on olennaista kalastuksenhoidolle, koska ylikapasiteetti on todettu erääksi 
liikakalastuksen keskeisimmistä syistä. On tärkeää arvioida kalastuksen ympäristövaikutuksia 
ja varmistaa, että korjaavia toimenpiteitä toteutetaan tarvittaessa.

Tarkistus 318
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – j alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) odottamattomia tilanteita koskeva 
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vastausmekanismi.

Or. en

Perustelu

Biologisten luonnonvarojen hoito saattaa muuttua suhteellisen lyhyessä ajassa joko 
parempaan tai huonompaan suuntaan. Tätä seikkaa vahvistavat kokemukset monivuotisista 
suunnitelmista, jotka eivät sovi nykyisten jäykkien sääntöjen vuoksi luonnonvaroihin 
liittyvään tilanteeseen ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin.

Tarkistus 319
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) silloin, kun kapasiteettiarvioissa 
tunnistetaan ylikapasiteetti 
yhdenmukaisesti 34 artiklan säännöksien 
kanssa, laaditaan selkeä strategia, jossa 
esitetään toimenpiteet 
kalastuskapasiteetin mukauttamiseksi 
siten, että kalastuskapasiteetin ja 
hyödyntämistason välillä saadaan aikaan 
2 artiklan mukainen tasapaino, ja 
määritellään selkeä aikataulu.

Or. en

Perustelu

Ylikapasiteetin poistamista koskevien strategioiden ja niihin liittyvien toiminta-aikataulujen 
olisi oltava laivastojen seurantatoimien perusta.

Tarkistus 320
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(j a) arviointi näiden kalavesien 
kapasiteetista ja niille aiheutuvista 
ympäristövaikutuksista. Tämän arvion 
olisi oltava perusta valikoivampien 
pyydyksien ja merten ekosysteemiin 
vähemmän vaikutuksia aiheuttavan 
kalastustekniikan käyttöönotolle.

Or. en

Tarkistus 321
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) tehokkaat toimenpiteet muiden kuin 
kohdelajien tai tahattomien sivusaaliiden 
seuraamiseksi ja valvomiseksi.

Or. en

Tarkistus 322
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j c) noudattamatta jättämistä koskevat 
oikeasuhtaiset, varoittavat ja tehokkaat 
seuraamusmenettelyt.

Or. en
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Tarkistus 323
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
III osa – 11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. biologiseen monimuotoisuuteen ja 
merten ravintoverkkoihin liittyvä kuvaus 
kalojen tehtävästä, runsaudesta ja 
monipuolisuudesta sekä toimet tällaisten 
ravintoverkkojen elvyttämiseksi ja 
ylläpitämiseksi, kun niihin vaikutetaan 
kalastustoiminnalla;

Or. en

Tarkistus 324
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin ympäristölainsäädännön 
mukaisten velvoitteiden täyttyminen

Unionin ympäristönsuojeluvaatimusten ja 
kansainvälisten sopimusten mukaisten 
velvoitteiden täyttyminen

Or. en

Tarkistus 325
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 

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

13 artiklan 4 kohdan ja direktiivin 
92/43/ETY 12 artiklan mukaisilla 
erityissuojelualueilla samoin kuin 
aluemeriä koskevan yleissopimuksen 
mukaisilla merien suojelualueilla ja EU:n 
allekirjoittamien maailmanlaajuisten 
sopimusten mukaisilla haavoittuvilla 
merten ekosysteemeillä sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 326
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia, jotta estetään luontotyyppien 
heikentyminen ja niitä lajeja koskevat 
häiriöt, joita varten alueet on osoitettu, ja 
pyritään saamaan aikaan suotuisa 
suojelutaso.

Or. en

Tarkistus 327
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. YKP:ssä ja kaikissa jäsenvaltioiden 
toteuttamissa myöhemmissä 
toimenpiteissä noudatetaan direktiiviä 
92/43/ETY, direktiiviä 2009/147/EY ja 
direktiiviä 2008/56/EY. Direktiivin 
92/43/ETY 6 artiklassa, direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklassa ja direktiivin 
2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdassa 
mainituilla alueilla jäsenvaltioiden on 
harjoitettava kalastustoimintaa sillä tavoin, 
että vältetään merkittävien vaikeuksien 
aiheutumista kyseisille alueille, joihin 
sovelletaan direktiivin 92/43/EY 6 artiklan 
3 kohdan mukaisia asianmukaista arviota 
koskevia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 328
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
mukaisilla erityissuojelualueilla, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan 
mukaisilla erityissuojelualueilla ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla muilla merten 
suojelualueilla jäsenvaltion, joka on 
osoittanut tällaisen alueen, on 
harjoitettava kalastustoimintaa sillä tavoin, 
että estetään luontotyyppien 
heikentyminen ja niitä lajeja koskevat 
merkittävät häiriöt, joita varten alueet on 
osoitettu.

Or. en
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Tarkistus 329
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
mukaisilla erityissuojelualueilla, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan
mukaisilla erityissuojelualueilla ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla muilla merten 
suojelualueilla jäsenvaltion, joka on 
osoittanut tällaisen alueen, on 
säänneltävä kalastustoimintaa sillä tavoin, 
että estetään luontotyyppien 
heikentyminen ja niitä lajeja koskevat 
häiriöt, joita varten alueet on osoitettu, 
siinä määrin kuin nämä häiriöt 
vaikuttavat merkittävästi näiden 
direktiivien tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa viitataan lintu-, luontotyyppi- ja meristrategiapuitedirektiiveihin, 
mutta viittaus koskee vain "erityissuojelualueita". Tätä seikkaa olisi korjattava, jotta 
varmistetaan täydellinen viittaus kaikkiin näiden direktiivien mukaisiin alueisiin. Sanat 
"harjoitettava" ja "lievennettävä" ovat epätarkkoja. Viittaus jäsenvaltioihin on epäselvä sen 
osalta, sovelletaanko säännöstä lippuvaltioon (joka on vastuussa aluksesta) vai rantavaltioon 
(joka on vastuussa alueesta).

Tarkistus 330
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
syrjimättömiä toimenpiteitä 1 kohdan 
mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi ja 
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niiden on esitettävä komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja alueellisille neuvoa-
antaville toimikunnille ilmoitus ennen 
kuin tällaiset toimenpiteet tulevat 
voimaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat luontotyyppi-, lintu- ja meristrategipuitedirektiivin perusteella vastuussa 
vesillään olevien suojelualueiden osoittamisesta ja suojelemisesta ja niiden on tarvittaessa 
esitettävä hoitosuunnitelmia. Jäsenvaltiot eivät voi tällä hetkellä toteuttaa suoria 
toimenpiteitä, joilla rajoitetetaan kalastustoimintaa näiden alueiden suojelemiseksi, ja niiden 
on saatava tätä varten lupa erityisellä neuvoston päätöksellä. Jotta estetään pitkät viiveet, 
jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa suoraan tällaisia tarpeellisia toimia näiden alueiden 
hyvän suojelutason varmistamiseksi.

Tarkistus 331
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on meristrategian 
puitedirektiivin, direktiivin 2008/56/EY, 
1 artiklan velvoitteen mukaisesti 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet ja
harjoitettava kalastustoimintaa siten, että 
ympäristön hyvä tila saavutetaan tai 
säilytetään yhteisön meriympäristössä 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 332
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Kaikissa EU:n ja jäsenvaltioiden 
YKP:n mukaisissa toimissa noudatetaan 
täysimääräisesti Århusissa 25. kesäkuuta 
1998 tehtyä yleissopimusta tiedon 
saannista, yleisön osallistumisoikeudesta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselmaa 61/105 ja 
10 päivänä joulukuuta 1982 tehtyä 
sopimusta Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 333
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta 
edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
erityisalueille aiheutuvien vaikutusten 
lieventämiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 334
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta 
varmistaa direktiivin 1992/43/ETY, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
2008/56/EY täytäntöönpano, komissiolle 
siirretään valta antaa kalastukseen 
liittyvien, kalastustoiminnasta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille
aiheutuvien merkittävien vaikutusten 
estämiseksi tai lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti

Or. en

Tarkistus 335
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta 
12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
alueille aiheutuvien vaikutusten 
estämiseksi toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti myös siinä 
tapauksessa, että vastuussa oleva 
jäsenvaltio ei esitä ilmoitusta 
toimenpiteistä edellä olevan 1 ja 
1 a kohdan mukaisesti tai että on näyttöä 
alueen tilan heikentymisestä tai 
jatkuvasta huonosta suojelutasosta 
kalastustoiminnan vaikutuksen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Komissiolle on annettava valtuudet toteuttaa toimenpiteitä, jos jäsenvaltio ei ryhdy toimiin ja 
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jos komissiolla on perusteltu syy olettaa, että alueeseen kohdistuu uhka tai sen suojelutaso 
heikentyy. Tämä tarkistus on yhdenmukainen komission esitykseen sisältyvien muiden 
ehdotusten, kuten 20 artiklan 1 kohdan, kanssa.

Tarkistus 336
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Niissä tapauksissa, että jäsenvaltiot 
eivät toteuta 1 kohdassa vaadittuja 
toimenpiteitä, komissiolle siirretään valta 
antaa kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 337
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 338
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komission on joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehtävä päätös väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 339
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
III osa – 13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 a kohtaa, jos meren elollisiin 
luonnonvaroihin kohdistuva jatkuva 
vakava uhka vaatii pysyviä toimenpiteitä, 
komission on annettava 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
säädetään tällaisista toimenpiteistä.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Selvennetään menettelyä, jos esiintyy vakava uhka.
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Tarkistus 340
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
III osa – 13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset 

toimenpiteet
1. Jos on näyttöä siitä, että kalastuksesta 
aiheutuu vakava ja ennalta arvaamaton 
uhka elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämiselle tai meriekosysteemille 
jäsenvaltion suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
enintään kolme kuukautta kestäviä 
kiireellisiä toimenpiteitä, jos aiheeton 
viivyttely johtaisi vahinkoon, jota olisi 
vaikea korjata.
2. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat toteuttaa 
kiireellisiä toimenpiteitä, on ilmoitettava 
aikomuksestaan komissiolle sekä 
asianomaisille muille jäsenvaltioille ja 
alueellisille neuvoa-antaville 
toimikunnille lähettämällä näille kyseinen 
toimenpideluonnos ja sen perustelut 
ennen toimenpiteiden hyväksymistä.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäännöt ja vahvistaa, 
peruuttaa tai muuttaa toimenpidettä. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 56 artiklassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.
Jos on perusteltuja ja kiireellisiä toimia 
edellyttävää näyttöä siitä, että 
kalastuksesta aiheutuu vakava ja ennalta 
arvaamaton uhka elollisten 
vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai 
meriekosysteemille, komission on 
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hyväksyttävä välittömästi sovellettavat 
täytäntöönpanosäännöt 56 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
8 artiklaa yhdessä kyseisen asetuksen 
5 artiklan kanssa.

Or. en

Perustelu

Komissiolle annetaan valtuudet 13 artiklan 1 kohdan perusteella, ja tässä artiklassa annetaan 
jäsenvaltiot tällaiset valtuudet toteuttaa kiireellisiä toimia. Tekstissä palautetaan entisen 
YKP-asetuksen 8 artikla, jota on muutettu hieman parlamentin oikeudellisen yksikön 
suositusten mukaisesti.

Tarkistus 341
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Tekniset toimenpidekehykset, joilla 
varmistetaan EU:n vesillä ja niiden 
ulkopuolella olevien EU:n laivastojen 
osalta, että kalakantoja ylläpidetään ja 
elvytetään suuremmalla tasolla kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä, ja suuremmalla 
tasolla, kuin millä mahdollistetaan 
taloudellinen enimmäistuotto vuoteen 
2020 mennessä ja että ympäristön hyvä 
tila saavutetaan ja säilytetään yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en
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Tarkistus 342
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä 
ja ne on sisällytettävä uusiin ja nykyisiin 
monivuotisiin suunnitelmiin. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en

Tarkistus 343
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton, taloudellisen 
enimmäistuoton ja asianmukaisen ikä- ja 
kokojakauman mahdollistavia tasoja 
suurempina tai palauttamista näitä tasoja 
suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa ja ottamalla käyttöön säännöksiä, 
joilla estetään säilyttämisen viitearvon 
ylittäminen;

Or. en

Tarkistus 344
Anna Rosbach



AM\895363FI.doc 23/120 PE485.857v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään pyydettävien lajien kantojen
säilyttämistä kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palauttamista näitä tasoja suuremmiksi 
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. en

Perustelu

Laajempi soveltamisala, johon sisältyvät muut kuin kalalajit.

Tarkistus 345
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) vähennetään kalakantojen 
kehittymättömiä yksilöitä sisältäviä 
saaliita;

Or. en

Perustelu

Jotta hallitaan kalakantojen elvyttämistä ja varmistetaan kestävä kalastusala tulevaisuudessa, 
on vähimmäistettävä kehittymättömien kalojen pyyntiä.

Tarkistus 346
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen 
merieliöiden saaliita;

(c) vähimmäistetään ei-toivottujen 
merieliöiden ja merilintujen saaliita ja 
mahdollisuuksien mukaan poistetaan ne;

Or. en

Tarkistus 347
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen merieliöiden 
saaliita;

(c) vähennetään muiden kuin kohdelajien, 
haavoittuvien ja suojeltujen lajien sekä 
muiden ei-toivottujen merieliöiden saaliita;

Or. en

Tarkistus 348
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) määritellään yhtenäinen verkosto 
kalastussuojelualueista, joilla edistetään 
kalakantojen ylläpitämistä tai 
palauttamista suuremmalle tasolle kuin 
millä mahdollistetaan kestävä 
enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä ja 
suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan taloudellinen 
enimmäistuotto vuoteen 2020 mennessä ja 
joilla mahdollistetaan se, että ympäristön 
hyvä tila saavutetaan tai säilytetään 
yhteisön meriympäristössä viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä;
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Or. en

Tarkistus 349
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) vähimmäistetään teknisistä välineistä, 
kuten pyydyksistä ekosysteemille ja 
ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia, 
erityisesti biologisesti herkkien kantojen ja 
elinympäristöjen osalta.

Or. ro

Tarkistus 350
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) lievennetään pyydyksistä 
ekosysteemille ja ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia, erityisesti biologisesti 
herkkien kantojen ja elinympäristöjen 
osalta ja edistetään sitä, että ympäristön 
hyvä tila saavutetaan meriympäristössä, 
kuten säädetään direktiivissä 2008/56/EY.

Or. en

Tarkistus 351
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Nykyisiä teknisiä toimenpiteitä koskevat 
poikkeukset
a. asetuksen (EU) N:o 850/1998 
31 artiklan 1 kohdasta poiketen 
merieliöitä voi pyytää käyttämällä 
sähkövirtaa sillä edellytyksellä, että 
pyydys täyttää vaadittavat tekniset 
eritelmät;
b. komissio vahvistaa edellä 
a alakohdassa tarkoitetut tekniset 
eritelmät. Nämä täytäntöönpanotoimet 
vahvistetaan 56 artiklassa tarkoitetun 
tutkimusmenettelyn mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotus ulotetaan konkreettisesti valikoivaan ja innovatiiviseen 
kalastustekniikkaan: sähkökalastukseen.

Tarkistus 352
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 14 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joihin 
tämän artiklan mukaisilla toimenpiteillä 
pyritään, tällaiselle jäsenvaltiolle yhteisen 
kalastuspolitiikan perusteella 
myönnettävää yhteisön rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 353
Chris Davies
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä, on nostettava kalastusalukselle 
ja säilytettävä siellä, ilmoitettava ja 
purettava aluksesta, jos niitä ei käytetä 
elävänä syöttinä, monivuotisissa 
suunnitelmissa määriteltyjen vaatimusten, 
ja jollei tällaisia suunnitelmia ole, 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Ihanteellisessa tilanteessa vaatimus purkaa kaikki saalit määritellään kalastuspaikan 
perusteella. Kestää kuitenkin useita vuosia sopia kunkin kalastuspaikan monivuotisista 
hoitosuunnitelmista. Kun hoitosuunnitelmia ei ole, olisi sovellettava poisheittämistä koskevaa 
yleistä kieltoa.

Tarkistus 354
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki sellaisten pyydettyjen lajien
saaliit, jotka on pyydetty unionin vesillä 
harjoitetun kalastuksen aikana tai jotka 
ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, ja ne on 
vähennettävä aluksen yksittäisistä 
kalastusmahdollisuuksista ja jäsenvaltion 
kalastusmahdollisuuksista paitsi silloin, 
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kun niitä käytetään elävänä syöttinä tai 
kun muut kuin kohdelajit, joilla on 
korkea eloonjäämisaste poisheittämisen 
jälkeen, lasketaan mereen, seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 355
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana pyydetyt kalakannat tai 
jotka ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle, ilmoitettava ja purettava 
aluksesta EU:n satamissa tai kolmansien 
maiden nimetyissä satamissa, jos on kyse 
unionin vesien ulkopuolella pyytävistä 
aluksista, jos niitä ei käytetä elävänä 
syöttinä, seuraavan aikataulun mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 356
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

− Pohjanmeren kalakannat ja Itämeren 
kalakannat,

Or. en
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Tarkistus 357
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

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

Or. en

Tarkistus 358
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura, 
kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat, isotuulenkala, 
hietakampela, kuore, kampela, 
mustaeväkampela, keisarihummeri, 
pohjankatkarapu, katkaravut, kilohaili, 
jäämerenturska.

Or. en

Tarkistus 359
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura, 
kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela,
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Or. en

Tarkistus 360
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 361
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 362
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kaikki muut pyydetyt lajit.

Or. en

Tarkistus 363
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 kohta − ensimmäinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä lueteltujen kalalajien pyyntiä 
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koskeviin monivuotisiin suunnitelmiin 
sisällytetään kattavia teknisiä ja muita 
toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan 
alamittaisten kohdekalalajien ja ei-
toivottujen ja/tai kiellettyjen lajien pyynti.

Or. en

Tarkistus 364
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisilla 
toimenpiteillä pyritään, tällaiselle 
jäsenvaltiolle yhteisen kalastuspolitiikan 
perusteella myönnettävää yhteisön 
rahoitustukea lykätään tai se 
keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 365
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien 
pyydettyjen kalalajien markkinoille 
saattaminen kielletään.
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Or. en

Perustelu

Alamittaisten kalojen käyttäminen ihmisravinnoksi kielletään, jotta hillitään pienten kalojen 
myyntimarkkinoita, jotka vaarantavat kalakantojen elvyttämisen.

Tarkistus 366
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
tammikuuhun 2014 mennessä
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Or. en

Perustelu

Tietynlaisten kalojen osalta on 1. tammikuuta 2014 lähtien oltava pakollista, että kaikki 
saaliit nostetaan kalastusalukselle, säilytetään siellä sekä ilmoitetaan ja puretaan aluksesta. 
On välttämätöntä tietää säilyttämisen vähimmäisviitekoot.

Tarkistus 367
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 

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

käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi ja näille saaliille 
otetaan käyttöön hintakatot.

Or. en

Tarkistus 368
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kaupan pitämistä koskevat säännöt
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille ja säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienemmille saaliille 
vahvistetaan sen varmistamiseksi, että ne 
tarjoavat kannustimia kalastajille, jotta 
tahattomat saaliit vähimmäistetään.

Or. en

Perustelu

Kaupan pitämistä koskevien sääntöjen on oltava yhdenmukaisia poisheittämiskieltoa 
koskevan yleistavoitteen kanssa, eli kalastajille tarjotaan kannustamia pyydyksien 
valikoivuuden parantamiseksi.

Tarkistus 369
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 

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

suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
III osan 39 ja 40 artiklan mukaisesti 
1. tammikuuta 2014 mennessä.

Or. en

Perustelu

Asiakirjan (COM(2011)0416 lopullinen) 27 artiklassa käsitellään eri alojen välisten 
organisaatioiden sääntöjen soveltamisalan laajentamista; sen 39 artikla koskee kaupan 
pitämistä koskevien vaatimusten käyttöönottoa ja 40 artikla kaupan pitämistä koskevien 
vaatimusten noudattamista. Tietynlaisten kalojen osalta on 1. tammikuuta 2014 lähtien oltava 
pakollista, että kaikki saaliit nostetaan kalastusalukselle, säilytetään siellä sekä ilmoitetaan ja 
puretaan aluksesta. On välttämätöntä tietää kaupan pitämistä koskevat vaatimukset.

Tarkistus 370
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 371
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Myynnistä saatavat tulot palautetaan 
kalastusalan hallintoviranomaisille ja 
niitä voidaan käyttää tutkimus-, valvonta-
ja täytäntöönpanotoimiin.

Or. en

Tarkistus 372
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset takaavat sen, että kaikki 
kalastus- ja jalostustoimet 
dokumentoidaan kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

Or. en

Perustelu

Poisheittämiskiellon täytäntöönpanon seurantaa koskevien lisävalvontatoimien pitäisi olla 
tasapainossa nykyisten toimien kanssa, jotta kalastajille ja viranomaisille ei aiheuteta 
lisätaakkaa ja valvontaviranomaisille taloudellisia lisäkustannuksia.

Tarkistus 373
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 

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

kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.
Jäsenvaltioiden on julkaistava tietoja 
kaikista saaliista ja varmistettava, että 
tiedot asetetaan julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 374
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun kalastusoikeuksia jaetaan, 
jäsenvaltioiden on 29 artiklan mukaisesti 
tarjottava kannustimia kalastusaluksille, 
jotta ne käyttävät valikoivia pyydyksiä ja 
vähentävät ei-toivottujen ja kiellettyjen 
lajien pyyntiä.

Or. en

Tarkistus 375
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio toteuttaa vuoden 2014 
loppuun mennessä kokeiluhankkeita, 
joilla pyritään parantamaan pyydysten 
valikoivuutta alueellisissa 
kalastusjärjestöissä. Saadut tulokset on 
sisällytettävä kunkin kalastusalueen 
pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaan 
siten, että valikoivimpien käytössä olevien 
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pyydyksien käyttö tehdään pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 376
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio antaa taloudellista tukea 
valikoivien pyydyksien käytölle ei-
toivottujen ja kiellettyjen saaliiden 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 377
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kielletään 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen kaupan pitäminen ja 
määrättävä tehokkaita, varoittavia ja 
oikeasuhtaisia seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Alamittaisten kalojen käyttäminen ihmisravinnoksi kielletään, jotta hillitään pienten kalojen 
myyntimarkkinoita, jotka vaarantavat kalakantojen elvyttämisen. Vähimmäisviitekoon olisi 
perustuttava kalalajin biologisiin ominaisuuksiin ja poisheittämiskiellon täytäntöönpanemista 
varten olisi otettava käyttöön selkeitä säännöksiä ja asianmukaisia seuraamuksia.
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Tarkistus 378
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 15 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kaikki kalalajit on purettava 
1. tammikuuta 2018 lähtien, ellei niiden 
poisheittämistä koskevaa erityissäännöstä 
kirjata rekisteriin, jonka komissio 
julkaisee ja jota se ylläpitää sidosryhmiä 
kuultuaan.

Or. en

Perustelu

Kalojen kaatamista takaisin mereen ei voida hyväksyä ja poisheittämiskieltoa on sovellettava 
kaikkiin kalalajeihin selkeän aikataulun mukaisesti.

Tarkistus 379
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PE485.857v01-00 40/120 AM\895363FI.doc

FI

Perustelu

Varmistetaan tasapaino jäsenvaltioiden etujen ja YKP:n yleisten tavoitteiden välillä.

Tarkistus 380
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kaikkien pyydettävien kalakantojen 
sivusaaliit on vähennettävä 
kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 381
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Saalis ja/tai pyyntiponnistusrajat 
eivät saa ylittää tutkimustiedoissa 
määriteltyä tasoa ja niiden on oltava 
yhdenmukaisia sen seikan kanssa, että 
kalakantoja ylläpidetään tai elvytetään 
suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä, ja suuremmalle 
tasolle kuin millä mahdollistetaan 
taloudellinen enimmäistuotto vuoteen 
2020 mennessä ja se, että ympäristön hyvä 
tila saavutetaan tai säilytetään yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 382
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kalastusmahdollisuudet on asetettava tieteellisesti suositellulle tasolle tai sen alapuolelle 
kalakantojen liikakalastuksen välttämiseksi. Yhdysvallat on sisällyttänyt samankaltaisia 
säännöksiä Magnuson−Stevens-lakiin.

Tarkistus 383
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä pyydettyään asiasta 
komission lausuntoa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi vaadittava kuulemaan komissiota ennen kalastusoikeuksien vaihtoa eikä 
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ainoastaan ilmoittamaan sille asiasta.

Tarkistus 384
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditun monivuotisen 
suunnitelman yhteydessä annetaan
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, mukaan lukien 8 artiklassa 
lueteltuja teknisiä toimia, ja siinä
täsmennetään asianomaisten valtioiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia, ja kaikkia 
jäsenvaltion aluevesillä kalastusta 
harjoittavia aluksia varten.

Or. en

Perustelu

Jotta saadaan aikaan riittävää joustavuutta ja mahdollistetaan yksilöllinen täytäntöönpano 
kansallisella ja paikallisella tasolla, jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa hoitosuunnitelman 
mukaisia toimenpiteitä, kun ne ovat johdonmukaisia suunnitelman tavoitteiden ja vaatimusten 
kanssa. Toimenpiteiden on oltava selkeämmät, joten on määriteltävä teknisiä toimia. 
Yhtäläisiä edellytyksiä olisi sovellettava lippuvaltiosta riippumatta kaikkiin aluksiin, jotka 
pyytävät niissä puitteissa ja maantieteellisillä alueilla, joilla sovelletaan näitä toimenpiteitä.

Tarkistus 385
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Käsitteen "voidaan antaa" muuttaminen muotoon "on annettava" on välttämätöntä järkevälle 
alueellistamiselle ja toimivallan siirtämiselle jäsenvaltioille, jotta ne voivat ottaa käyttöön 
omia suojelutoimia.

Tarkistus 386
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa asianomaisten 
jäsenvaltioiden on toteutettava niiden
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavia 
suojelutoimenpiteitä, jotta kalakantoja 
ylläpidetään tai elvytetään suuremmalle 
tasolle kuin millä mahdollistetaan kestävä 
enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä, 
ja suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan taloudellinen 
enimmäistuotto vuoteen 2020 mennessä ja 
se, että ympäristön hyvä tila saavutetaan 
tai säilytetään yhteisön meriympäristössä 
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viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 387
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla toteutetut 
säilyttämistoimet

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla ja 4 d artiklan mukaisesti
toteutetut säilyttämistoimet

Or. en

Perustelu

Sidosryhmiä on kuultava säilyttämistoimista.

Tarkistus 388
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 389
Linda McAvan

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

(a a) muodostavat johdonmukaisen 
suunnitelman mukaan lukien 21 artiklan 
nojalla toteutetut toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet monivuotisen suunnitelman määräyksen 
toteuttamiseksi on vahvistettava johdonmukaisessa suunnitelmassa eikä yksittäisissä 
toimenpiteissä. Näihin olisi kuuluttava kaikki toimet, jotka on otettu käyttöön teknisessä 
toimenpidekehyksessä.

Tarkistus 390
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 391
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta − ensimmäinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Monivuotiseen suunnitelmaan sisältyvän 
kalastusalueen jakavien jäsenvaltioiden 
on koordinoitava toimia keskenään ja 
toimittava yhteistyössä sen 
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varmistamiseksi, että toteutetut toimet 
ovat yhdenmukaisia 2 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 392
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta − toinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) yhteistyön koordinoinnista on 
vastuussa jäsenvaltio, jolla on suurin osa 
sallitun saaliin tai pyyntiponnistuksen 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 393
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
III osa – 17 artikla – 2 kohta − kolmas alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
neuvoa-antavien toimikuntien, 
asianmukaisen kalastusalueen 
sidosryhmien ja tieteellisten laitosten 
antamat tiedot, lausunnot ja neuvot.

Or. en

Tarkistus 394
Kriton Arsenis

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

2 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisilla 
toimenpiteillä pyritään, tällaiselle 
jäsenvaltiolle yhteisen kalastuspolitiikan 
perusteella myönnettävää yhteisön 
rahoitustukea lykätään tai se 
keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 395
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai

(b) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä tavoitteita ylläpitää tai elvyttää 
kalakantoja suuremmalle tasolle kuin 
millä mahdollistetaan kestävä 
enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä, 
ja suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan enimmäistuotto vuoteen 
2020 mennessä ja se, että ympäristön hyvä 
tila saavutetaan tai säilytetään yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä, ja monivuotisissa 
suunnitelmissa asetettuja yleisiä ja 
määrällisiä tavoitteita; tai

Or. en

Tarkistus 396
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
III osa – 21 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 397
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 398
Christofer Fjellner



AM\895363FI.doc 49/120 PE485.857v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
III osa – 21 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kalastusalueen jakavien jäsenvaltioiden 
on koordinoitava ja toimittava 
yhteistyössä keskenään sen 
varmistamiseksi, että toteutetut toimet 
ovat yhdenmukaisia 1 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 399
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 21 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joita 
tämän artiklan perusteella käyttöön 
otettavilla toimenpiteillä on tarkoitus 
saavuttaa, tällaiselle valtiolle yhteisen 
kalastuspolitiikan perusteella 
myönnettävää yhteisön rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 400
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

1. Komission on arvioitava jäsenvaltioiden 
21 artiklan nojalla toteuttamien teknisten 
toimenpiteiden yhteensopivuutta ja 
vaikuttavuutta kolmen vuoden välein ja 



PE485.857v01-00 50/120 AM\895363FI.doc

FI

tulosten on oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 401
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissiolla on oltava valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltioille, 
joille on 21 artiklan mukaisesti siirretty 
lupa toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 402
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 25 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava tämän 
artiklan mukaisesti hyväksyttyihin toimiin 
liittyvät tiedot julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 403
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi
12 meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista edellyttäen, 
ettei unioni ole toteuttanut erityisesti 
kyseistä aluetta koskevia säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä muihin elollisiin 
vesiluonnonvaroihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja meriekosysteemin 
suojelutason ylläpitämiseksi tai 
parantamiseksi 12 meripeninkulman 
sisällä kyseisen jäsenvaltion perusviivoista 
edellyttäen, ettei unioni ole toteuttanut 
erityisesti kyseistä aluetta koskevia 
säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 404
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
III osa – 26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava tämän 
artiklan mukaisesti hyväksyttyihin toimiin 
liittyvät tiedot julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 405
Åsa Westlund
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Ehdotus asetukseksi
III osa – 26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Ympäristölainsäädännön 

täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklan, direktiivin 2009/147/EY 
4 artiklan ja direktiivin 2008/56/EY 
13 artiklan 4 kohdan sekä direktiivin 
92/43/ETY 12 artiklan mukaisilla 
erityissuojelualueilla samoin kuin 
aluemeriä koskevan yleissopimuksen 
mukaisilla merien suojelualueilla ja EU:n 
allekirjoittamien maailmanlaajuisten 
sopimusten mukaisilla haavoittuvilla 
meriekosysteemeillä ja jäsenvaltion 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla. Jäsenvaltioiden 
toteuttamien toimenpiteiden on sovittava 
yhteen tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden kanssa ja oltava 
vähintään yhtä tiukkoja kuin voimassa 
oleva unionin lainsäädäntö.
2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut. Tällaiseen 
toimenpideluonnokseen on sisällyttävä
(a) tieteelliset perusteet ehdotetulle
toimenpiteelle;
(b) laivaston toiminta alueella valtion, 
pyyntivälineiden ja kohdelajien mukaan 
eriteltynä;
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(c) muut aluetta koskevat 
suojelutoimenpiteet;
(d) jäsenvaltion alueella suunnittelemat 
seuranta- ja valvontatoimenpiteet.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
30 työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. Komissiolle siirretään valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti ehdotetun 
toimenpiteen vahvistamiseksi, 
peruuttamiseksi tai muuttamiseksi 
30 työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta.
4. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti ehdotetun toimenpiteen 
vahvistamiseksi, peruuttamiseksi tai 
muuttamiseksi 30 työpäivän kuluessa 
tiedoksi antamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava nopea ja oikeudenmukainen tapa toteuttaa kalastustoimia merten 
suojelualueillaan myös 12 meripeninkulman ulkopuolella. Tämä sanamuoto on 
samankaltainen kuin mikä sisältyy teknisistä toimenpiteistä vuonna 2008 annettuun 
asetukseen tehtävään muutosehdotukseen, josta on lähes sovittu.

Tarkistus 406
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
III osa – 26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset 
toimenpiteet
1. Jos on näyttöä siitä, että kalastuksesta 
aiheutuu vakava ja ennalta arvaamaton 
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uhka elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämiselle tai meriekosysteemille 
jäsenvaltion suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
enintään kolme kuukautta kestäviä 
kiireellisiä toimenpiteitä, jos aiheeton 
viivyttely johtaisi vahinkoon, jota olisi 
vaikea korjata.
Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
kiireellisiä toimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 407
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän lippunsa alla purjehtiville 
aluksille. Tällaista järjestelmää 
sovelletaan ainoastaan unionin vesillä.

Or. en

Tarkistus 408
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale



AM\895363FI.doc 55/120 PE485.857v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän tai muunlaisia oikeuksiin 
perustuvia hallintovälineitä 9, 10 ja 
11 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Siirrettävien kalastusoikeuksien ei pitäisi olla ainoa eikä pakollinen järjestelmä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse kansalliselle tilanteelleen sopivalla tavalla, mitä 
järjestelmää käytetään kalastusoikeuksien jakamiseksi. 

Tarkistus 409
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
31 päivään joulukuuta 2013 mennessä
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän

Or. en

Tarkistus 410
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
31 päivään joulukuuta 2013 mennessä 
vapaaehtoisen siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän
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Or. en

Perustelu

Siirrettävien kalastusoikeuksien pitäisi olla vapaaehtoisia eikä pakollisia.

Tarkistus 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
31 päivään joulukuuta 2013 mennessä 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeuksien jakamisen on sovelluttava paikalliseen ja kansalliseen 
toimintaympäristöön, joten siirrettävät kalastusoikeudet eivät saisi olla ainoa eikä pakollinen 
järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, miten kalastusoikeuksien jakamista 
koskevaa järjestelmää mukautetaan kansalliseen toimintaympäristöön parhaiten sopivalla 
tavalla.

Tarkistus 412
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän

Or. en
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Tarkistus 413
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän mille tahansa lippunsa alla 
purjehtivien alusten ryhmälle.

Or. en

Tarkistus 414
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 416
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 417
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on suljettava pois
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmästä kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä.

Or. en

Tarkistus 418
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista päätöksistä perustaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä 
tai oikeuksiin perustuva 
hallintajärjestelmä ja niiden on asetettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 419
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa se 
kieltäytyy tunnustamasta jäsenvaltiossa 
käyttöön otettua siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää, jos se 
katsoo, että kyseisellä järjestelmällä ei 
pystytä edistämään 10 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavien kapasiteettivähennysten 
toteuttamista, ja se voi tällaisissa 
tapauksissa soveltaa 50 artiklan 
2 kohdassa mainittuja taloudellisia 
seuraamuksia, jollei tyydyttäviä 
mukautuksia tehdä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmällä voidaan suojella monia kalastukseen liittyviä 
intressejä ja puuttua moniin huolenaiheisiin, mutta liian rajoittava vaihtojärjestelmä voi 
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estää kapasiteettivähennykset, joita tarvitaan, jotta kantoja elvytetään kestävää 
enimmäistuottoa suuremmiksi. Mukautettu tarkistus on parlamentin oikeudellisen yksikön 
suositusten mukainen.

Tarkistus 420
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on hallittava 
siirrettäviä kalastusoikeuksia 
vapaaehtoisesti kansallisten 
painopisteiden täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 421
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio päättää jakaa 
siirrettävät kalastusoikeudet, sen on 
sovellettava sosiaalisia, ympäristöllisiä ja 
taloudellisia perusteita.

Or. en

Tarkistus 422
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat 
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat 
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä, yhteisön tai 
ryhmän kalastusmahdollisuuksia, joita 
varten jäsenvaltio on päättänyt perustaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän.

Or. en

Tarkistus 423
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein, jotka perustuvat yleisiin EU:n 
vaatimuksiin, jotka komissio hyväksyy 
1. tammikuuta 2013 mennessä, kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

EU:n yleisillä vaatimuksilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille 
kalastusaluksille kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotettu päivä on se, jolloin tämän asetuksen on 
tarkoitus tulla voimaan.

Tarkistus 424
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet tasapuolisten 
ja avointen ympäristöllisten ja sosiaalisten 
perusteiden mukaisesti kutakin sellaista 
kalakantaa tai kalakantaryhmää varten, 
jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia unionin 
vesien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 425
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kunkin jäsenvaltion, joka päättää 
perustaa siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän, on jaettava siirrettävät 
kalastusoikeudet avoimin perustein kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia. Neuvosto 
ja Euroopan parlamentti vahvistavat 
avoimet perusteet, antavat ne julkisesti 
saataville, ja niihin sisältyy, mutta ne 
eivät rajoitu:
(a) sellaisten valikoivampien 
pyyntimenetelmien, pyydyksien ja 
käytäntöjen soveltamiseen, joista 
aiheutuu vähän sivusaaliita ja joiden 
vaikutus merten ekosysteemiin on 
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vähäinen;
(b) perusteisiin, joissa on noudatettu 
hyvin yhteisen kalastuspolitiikan 
säännöksiä ja kunnioitettu tutkimustiedon 
mukaan asetettuja saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoja;
(c) perusteisiin, jotka varmistavat 
lisääntyvän ja korkealaatuisen 
työllisyyden edellyttäen, että tämä ei 
aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia;
(d) perusteisiin, jotka koskevat sellaisten 
aluksien ja kalastusmenetelmien käyttöä, 
joiden polttoainepäästöt ovat alhaisia ja 
jotka ovat energiatehokkaita;
(e) perusteisiin, jotka koskevat 
videovalvonta- tai vastaavien sähköisten 
valvontalaitteiden käyttöä;
(f) työoloihin, jotka täyttävät 
asianmukaiset kansainväliset standardit, 
erityisesti vuoden 2007 ILOn kalastusalan 
työtä koskevan yleissopimuksen;
(f) ilmoitettuihin tuotantotoimiin ainakin 
kolmen edellisen vuoden ajalta;

Or. en

Tarkistus 426
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 

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

henkilöiden, jotka osallistuvat suoraan 
kalastusalaan, taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.

Or. en

Tarkistus 427
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia pitäisi jakaa pelkästään aktiivisesti toimivien kalastajien 
kesken.
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Tarkistus 428
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 429
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella, ja Välimeren osalta 
sellaisen pyyntiponnistuksen mitan 



PE485.857v01-00 66/120 AM\895363FI.doc

FI

oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.

puitteissa, joka on vielä määriteltävä. 
Siirrettävät kalastusoikeudet voidaan 
keskittää yhteen oikeushenkilöiden tai 
luonnollisten henkilöiden taikka 
tunnustettujen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltioiden on rajoitettava
siirrettävien kalastusoikeuksien saamiselle 
asetettuja edellytyksiä avoimia ja 
puolueettomia perusteita soveltaen.

Or. en

Tarkistus 430
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 431
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 7 vuoden pituiseksi ajaksi niiden 
uudelleen jakamista varten. Jos jäsenvaltiot 
eivät ole rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.

Or. en

Tarkistus 432
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 7 vuoden pituiseksi ajaksi niiden 
uudelleen jakamista varten. Jos jäsenvaltiot 
eivät ole rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 7 vuotta
aikaisemmin.

Or. en

Perustelu

Viidentoista vuoden pituinen ajanjakso siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmän 
käyttöönoton alkuvaiheessa on aivan liian pitkä erityisesti, kun on kyse jäsenvaltioista, joilla 
ei ole kokemusta tällaisesta kalastuksenhoitojärjestelmästä.

Tarkistus 433
Bas Eickhout
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Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan niiden 
uudelleen jakamista varten. Jos jäsenvaltiot 
eivät ole rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 2 vuotta
aikaisemmin.

Or. en

Tarkistus 434
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 7 vuotta aikaisemmin.

Or. en

Tarkistus 435
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on rajoitettava
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaika korkeintaan 5 vuoden
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen jakamista 
varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
5 vuoden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 436
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 437
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 438
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltioiden on peruutettava 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 439
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 440
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotettu kolmen vuoden ajanjakso on liian pitkä.

Tarkistus 441
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 28 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on mukautettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä
lainsäädäntöänsä, jotta suojellaan 
rannikkokalastuksen intressejä, ja sen on 
varmistettava, että järjestelmän kielteiset 



PE485.857v01-00 72/120 AM\895363FI.doc

FI

piirteet, kuten liiallinen keskittyminen tai 
keinottelu, torjutaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 442
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 23 artiklan 
mukaisesti ja 28 artiklan 2 kohdassa 
lueteltujen avoimien perusteiden 
mukaisesti siirrettävien kalastusoikeuksien 
haltijoille jäsenvaltioille jaettujen tai 
jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 
1967/2006 19 artiklan mukaisesti 
hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta 
riippumatta siitä, onko jäsenvaltio 
päättänyt ottaa käyttöön siirrettävät 
kalastusoikeudet.

Or. en

Tarkistus 443
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka on jaettava 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon ja ennalta varautumisen 
periaatteen mukaan kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 444
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 445
Linda McAvan
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Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Varauksien ansiosta jäsenvaltiot voivat jakaa kalastusmahdollisuuksia kestävämpää 
kalastusta harjoittaville toimijoille.

Tarkistus 446
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
vaihtoehtoisia kalastusmahdollisuuksien 
jakomenettelyitä tavoitteiden ja avoimien 
perusteiden mukaisesti. Kyseisiä 
kalastusmahdollisuuksia voidaan jakaa 
ainoastaan hyväksyttäville 28 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille.

Or. en
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Tarkistus 447
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tavoitteita 
ja avoimia perusteita kaikkien 
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja ne 
olisi asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 448
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan mukaisesti ja
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 1 
ja 4 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
tarjota kalastusaluksille kannustimia, jotta 
nämä käyttäisivät valikoivia pyydyksiä ja 
soveltaisivat käytäntöjä, joilla poistetaan 
tahattomat saaliit ja muut 
meriympäristölle aiheutuvat kielteiset 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 449
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on 
tarjottava kalastusaluksille kannustimia, 
jotta nämä käyttäisivät vähän vaikuttavia 
pyyntimenetelmiä ja valikoivia pyydyksiä 
tahattomien sivusaaliiden torjumiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.

Or. en

Tarkistus 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan kalastuksenhoidon 
kustannuksia.

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan kalastuksenhoidon 
kustannuksia. Näitä maksuja keräämällä 
saadut varat voitaisiin varata olemassa 
olevan kalastuskapasiteetin 
ylläpitämiseen. 

Or. lt

Tarkistus 451
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 29 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan kalastuksenhoidon 
kustannuksia.

6. Jäsenvaltioiden on asetettava
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
käytölle maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 452
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 30 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä sekä 
varmistettava, että rekisteri asetetaan 
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 453
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 454
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kalastusoikeuksien siirto on tehtävä 
avoimesti. Kalastusoikeuksia koskevat 
tiedot on toimitettava alueellisille neuvoa-
antaville elimille, jotka tarjoavat 
Euroopan komissiolle ja parlamentille 
rajoittamattoman pääsyn näihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 455
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 456
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolella olevien 
kalastusmahdollisuuksien jako

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

Or. en

Tarkistus 457
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille 28 artiklan 2 kohdan 
mukaisten avointen ja objektiivisten 
perusteiden nojalla. Perusteet asetetaan 
julkisesti saataville. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 458
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on annettava yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia jakaessaan 
etusija avointen ja objektiivisten 
perusteiden mukaan toimiville 
kalastusaluksille. Neuvosto ja Euroopan 
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parlamentti vahvistavat avoimet perusteet, 
antavat ne julkisesti saataville, ja niihin 
sisältyvät, mutta ei rajoittavasti:
(a) sellaisten valikoivampien 
pyyntimenetelmien, pyydyksien ja 
käytäntöjen soveltaminen, joista aiheutuu 
vähän sivusaaliita ja joiden vaikutus 
merten ekosysteemiin on vähäinen;
(b) perusteet, joissa on noudatettu hyvin 
yhteisen kalastuspolitiikan säännöksiä ja 
kunnioitettu tutkimustiedon mukaan 
asetettuja saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoja;
(c) perusteet, jotka varmistavat 
lisääntyvän ja korkealaatuisen 
työllisyyden edellyttäen, että tämä ei 
aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia;
(d) perusteet, jotka koskevat sellaisten 
aluksien ja kalastusmenetelmien käyttöä, 
joiden polttoainepäästöt ovat alhaisia ja 
jotka ovat energiatehokkaita;
(e) perusteet, jotka koskevat 
videovalvonta- tai vastaavien sähköisten 
valvontalaitteiden käyttöä;
(f) työolot, jotka täyttävät asianmukaiset 
kansainväliset standardit, erityisesti 
vuoden 2007 ILOn kalastusalan työtä 
koskevan yleissopimuksen;
(f) ilmoitetut tuotantotoimet ainakin 
kolmen edellisen vuoden ajalta;

Or. en

Tarkistus 459
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 33 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Heti kun kaikki tiettyä kalakantaa 
varten myönnetyt kalastusmahdollisuudet 
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on käytetty kansallisella ja/tai unionin 
tasolla, tätä kantaa koskeva kaikenlainen 
kalastustoiminta on lopetettava 
riippumatta siitä, onko kyse tahallisesta 
pyynnistä.

Or. en

Tarkistus 460
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
IV osa – 33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Kalastuskapasiteetin määritteleminen
Jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen koko 
on määriteltävä niiden pyyntikyvyn 
perusteella. Komissio tekee tätä varten 
31. heinäkuuta 2013 mennessä 
ehdotuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2930/1986 muuttamisesta, jotta 
kapasiteetti määritellään seuraavien 
ominaisuuksien perusteella:
(a) kokonaispituus
(b) leveys
(c) bruttovetoisuus
(d) moottorin teho
(e) pyydyksen tyyppi
(f) pyydyksen koko (mukaan lukien 
käytettävien yksiköiden määrä)
(g) muut mitattavissa olevat 
ominaisuudet, jotka vaikuttavat aluksen 
pyyntikykyyn.
Komission on julkistettava 31. joulukuuta 
2013 mennessä yksityiskohtainen luettelo 
kunkin jäsenvaltion tämänhetkisen 
kalastuslaivaston kapasiteetista ja sen 
yhteydessä arvio kunkin laivaston 
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asianmukaisesta kapasiteetista, kun 
otetaan huomioon sen käytössä olevat 
resurssit. Komissio käyttää tämän 
asiakirjan taustana jäsenvaltioiden 
toimittamia tietoja ja muita tietoja, joita se 
saa käyttöönsä muun muassa 
tutkimuslaitoksilta, alueellisilta 
kalastuksenhoitojärjestöiltä jne.

Or. en

Tarkistus 461
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
V osa – 34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisten omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä vuoteen 
2015 mennessä. Näiden toimien on 
perustuttava arvioon 
laivastokapasiteetista 
kalastusmahdollisuuksiin verrattuna, mitä 
edellytetään 11 artiklan perusteella ja 
mikä toimitetaan osana monivuotisia 
suunnitelmia. Tällaiset toimet on 
vahvistettava monivuotisten 
suunnitelmien puuttuessa ensisijaisesti, 
mutta viimeistään [vuonna 2015].

Or. en

Perustelu

Laivastokapasiteetin arviointi on edellytys tehokkaalle laivaston hallinnolle, ja 
jäsenvaltioiden toimia varten on vahvistettava selkeät määräajat.
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Tarkistus 462
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
V osa – 34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava vuoteen 
2015 mennessä laivastojensa 
kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä. Niiden 
on esitettävä komissiolle vuosittain 
raportti saavutetusta edistyksestä.

Or. en

Tarkistus 463
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
V osa – 34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
vuosittain raportti 1 kohdan mukaisesti 
toteutetuista toimenpiteistä ja siitä, miten 
on edistytty kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien tehokkaan 
tasapainon saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden raportointia edellytetään tällä hetkellä nykyisen YKP-asetuksen perusteella, 
ja näitä toimia on jatkettava ja tehostettava. On tärkeää varmistaa, että päättäjät toimivat 
vastuullisemmin ja pyytää selvityksiä siitä, miten toimenpiteet edistävät keskeisiä tavoitteita.
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Tarkistus 464
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
V osa – 35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin ylärajat 
33 a artiklassa annettujen tietojen
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 465
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
V osa – 35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 
27 artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 466
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
V osa – 35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 
27 artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 467
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
V osa – 35 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission on esitettävä vuosittain 
raportti siitä, miten jäsenvaltiot 
noudattavat 33 a, 35 artiklan ja tämän 
artiklan velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 468
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
VI osa – 37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 

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

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

Or. en

Tarkistus 469
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VI osa – 37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa;

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa, jotta edistetään 
kalakantojen ylläpitämistä tai elvyttämistä 
suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä, ja suuremmalle 
tasolle kuin millä mahdollistetaan 
taloudellinen enimmäistuotto vuoteen 
2020 mennessä ja saavutetaan ympäristön 
hyvä tila vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 470
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistettava, että tieteellisessä 
tutkimustiedoissa ja menettelyissä otetaan 
huomioon happamoitumisen ja meren 
lämpötilan kaltaiset tekijät tietoja 
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kerättäessä, jolloin varmistetaan, että 
tiedot kerätään eri alueilta ympäri 
vuoden;

Or. en

Tarkistus 471
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) asetettava siirrettävien 
kalastusoikeuksien myöntämisen ehdoksi 
se, että haltijat esittävät jäsenvaltioille 
vuosittain 37 artiklan 1 kohdan 
perusteella edellytetyt taloudelliset ja 
sosiaaliset tiedot.

Or. en

Tarkistus 472
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VI osa – 37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat asetuksen N:o 2008/199/EY 
puitteissa, ja sitä tarkastellaan ja/tai 
tarkistetaan tai se korvataan tarvittaessa 
vähintään vastaavan tasoisilla puitteilla, 
joissa pannaan täytäntöön tämän artiklan 
säännökset. Uudella monivuotisella 
ohjelmalla säädellään tietojen keräämistä, 
hallintaa ja käyttöä vuodesta 2014 
lähtien, ja siihen sovelletaan tämän 
artiklan ja/tai asetuksen N:o 
2008/199/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, tarkistettuna tai korvattuna, 
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säännöksiä. Monivuotisilla ohjelmilla on 
oltava tavoitteet kerättävien tietojen 
tarkkuuden osalta sekä aggregointitasojen 
osalta tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
varten. Asetusta N:o 2008/199/EY 
sovelletaan edelleen kansallisiin 
ohjelmiin, joita käytetään tietojen 
keräämiseen ja hallintaan siihen saakka, 
että voimaan tulee uusia toimia, joilla 
perustetaan kalastustietojen keräämistä, 
hallintaa ja käyttöä koskevat unionin 
puitteet.

Or. en

Tarkistus 473
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Useita kansainvälisiä sitoumuksia on tehty esimerkiksi Rion ja FAOn prosessien yhteydessä, 
ja ne eivät kuulu käsitteiden velvollisuus ja politiikan tavoitteet piiriin.

Tarkistus 474
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
VII osa – 39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden, EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden, kalastuksen, 
ympäristön ja kehityksen aloilla voimassa 
olevan lainsäädännön sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 475
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta on yhdenmukainen unionin 
kalastus-, ympäristö- ja kehityspoliittisen 
lainsäädännön periaatteiden ja 
tavoitteiden, myös niiden, joista säädetään 
tämän asetuksen 2 artiklassa, kanssa. Se
perustuu myös parhaaseen käytettävissä 
olevaan tutkimustietoon, jotta voitaisiin 
varmistaa kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai niiden palauttaminen näitä 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 476
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 477
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el
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Tarkistus 478
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 40 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista. Unionin on tässä 
yhteydessä tehostettava toimiaan, jotta 
kolmannet maat kunnioittavat 
kansainvälisiä yleissopimuksia, erityisesti 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimusta (UNCLOS).

Or. el

Tarkistus 479
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PE485.857v01-00 92/120 AM\895363FI.doc

FI

Perustelu

Varmistetaan, että EU:n alusten on noudatettava samoja vaatimuksia kaikkialla, missä ne 
kalastavat.

Tarkistus 480
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 481
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

Or. en

Tarkistus 482
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin kalastusalusten harjoittaman 
pyyntitoiminnan taso ei saa vaarantaa 
kolmansien maiden paikallisten 
kalastajien kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 483
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kalastuskumppanussopimuksissa on 
säädettävä avoimuudesta ja kaikkien 
asianmukaisten tietojen välittämisestä 
EU:n ja kolmannen maan välillä 
kalakantoja koskevasta kansallisten ja 
tarvittaessa ulkomaisten alusten 
kokonaispyyntiponnistuksesta, jotta 
voidaan tunnistaa 3 kohdassa tarkoitetun 
sallitun saaliin ylijäämä.

Or. en
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Tarkistus 484
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kalastuskumppanussopimuksissa on 
säädettävä avoimuudesta ja kaikkien 
asianmukaisten tietojen välittämisestä 
EU:n ja kolmannen maan välillä 
kalakantoja koskevasta kansallisten ja 
tarvittaessa ulkomaisten alusten 
kokonaispyyntiponnistuksesta, jotta 
voidaan tunnistaa 3 kohdassa tarkoitetun 
sallitun saaliin ylijäämä.

Or. en

Perustelu

EU voi YK:n merioikeusyleissopimuksen perusteella vaatia, että se saa käyttää sallittujen 
saaliiden ylijäämää (62 artiklan 2 kohta). Monissa tapauksissa on vaikeaa ja jopa 
mahdotonta määritellä EU:n käytössä oleva ylijäämä esimerkiksi tietojen ja avoimuuden 
puutteen vuoksi. EU:n kahdenvälisissä sopimuksissa on säädettävä edellytyksistä varmistaa, 
että EU:n kalastustoiminta ei aiheuta liikakalastusta.

Tarkistus 485
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kalastuskumppanussopimuksissa on 
säädettävä, että EU:n kalastusalukset 
voivat harjoittaa toimintaa ainoastaan 
sellaisen kolmannen maan vesillä, jonka 
kanssa on tehty sopimus, jos 
kalastusaluksilla on kummankin 
sopimuspuolen hyväksymän menettelyn 
mukaisesti annettu kalastuslupa.

Or. en
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Perustelu

Niin sanottu yksinoikeuslauseke otettiin käyttöön edellisen uudistuksen yhteydessä, ja siinä 
täsmennetään, että EU:n alus voi pyytää ainoastaan sellaisen kolmannen maan vesillä, jonka 
kanssa EU on tehnyt kahdenvälisen kalastussopimuksen, ja ainoastaan, jos se toimii tämän 
sopimuksen mukaisesti. Tällä varmistetaan, että koko EU:n laivastolle on olemassa tietyt 
vähimmäisehdot ja edellytykset ja että se noudattaa vaatimuksia.

Tarkistus 486
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on säädettävä avoimuudesta 
ja kaikkien asianmukaisten tietojen 
välittämisestä EU:n ja kolmannen maan 
välillä kyseisiä kalakantoja koskevasta 
kansallisten ja tarvittaessa ulkomaisten 
alusten kokonaispyyntiponnistuksesta, 
jotta voidaan tunnistaa 2 kohdassa 
tarkoitetun sallitun saaliin ylijäämä.

Or. en

Tarkistus 487
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 41 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on säädettävä, että 
minkäänlaisia kalastuslupia ei myönnetä 
kalastusaluksille, jotka ovat purjehtineet 
unionin lipun alla 24 kuukautta ennen 
kalastusluvan pyyntöä ja joiden 
kohdelajeihin sisältyvät lajit, jotka 
kuuluvat kestävää kalastusta koskevan 
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sopimuksen piiriin.

Or. en

Perustelu

On käynyt ilmi useita tapauksia, missä EU:n lipun alla purjehtivat alukset vaihtavat 
lippuvaltiota, kun ne ovat käyttäneet kalastuskumppanuussopimuksen mukaiset 
kalastusmahdollisuutensa, jotta ne voisivat jatkaa kalastusta yksityisen sopimuksen 
perusteella. Tällaisessa sopimuksessa on usein lievemmät ehdot, ja EU:lla tai edes 
jäsenvaltiolla ei ole mitään mahdollisuutta valvoa niiden tosiasiallista omistajuutta. Tämä 
heikentää toimenpiteitä, joilla varmistetaan kestävä kalastus ja estetään kehitysmaiden 
resurssien liikakäyttö.

Tarkistus 488
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tukea osaa EU:n laivastojen
kustannuksista, jotka aiheutuvat pääsystä 
hyödyntämään kolmansien maiden vesien 
kalavaroja; alusten omistajien pitäisi 
vähitellen suorittaa tällaiset 
kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 490
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka ovat 
vähentymään päin ja aiheutuvat pääsystä 
hyödyntämään kolmansien maiden vesien 
kalavaroja ja jotka poistetaan vähitellen, 
mutta viimeistään vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Perustelu

EU:n maksuja, joiden ansiosta päästään hyödyntämään kalavaroja, pidetään kauppaa 
vääristävinä sekä taloudellisesta ja biologisesta näkökulmasta haitallisina tukina. 
Taloudellinen tuki kolmansien maiden kalavesille pääsystä olisi poistettava vähitellen, mutta 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä. 

Tarkistus 491
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
saavuttaminen.

(b) ottaa käyttöön meren biologisten 
luonnonvarojen kestävä hallinta ja 
perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet, avoimuus, 
osallistuminen ja vastuuvelvollisuuden 
mekanismit sekä muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
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saavuttaminen.

Or. en

Tarkistus 492
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten taloudellisiin järjestelyihin on 
sovellettava avointa ja vastuullista 
valvontamekanismia mukaan lukien 
julkisesti saatavilla olevat tilintarkastukset 
ja riippumattomat arvioinnit EU:n 
tarjoamalla taloudellisella avulla 
saaduista tuloksista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 493
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kustannuksista, jotka aiheutuvat 
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pääsystä hyödyntämään kolmansien 
maiden kalavaroja, vastaavat täysin näillä 
vesillä pyytävät toimijat.

Or. en

Tarkistus 494
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
VII osa – 42 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) kustannuksista, jotka aiheutuvat 
pääsystä hyödyntämään kolmansien 
maiden kalavaroja, vastaavat kolmansien 
maiden vesillä pyytävät toimijat.

Or. en

Tarkistus 495
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Kestävän vesiviljelyn varmistaminen

Or. en

Tarkistus 496
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Kestävän vesiviljelyn hoitaminen ja 
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kehittäminen

Or. en

Tarkistus 497
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
III osa – 43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 498
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 

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

strategiset suuntaviivat. Nämä 
suuntaviivat on suunniteltava siten, että 
varmistetaan vesiviljelytoiminnan 
ekologinen kestävyys ja edistetään 
ympäristön hyvän tilan aikaansaantia. 
Niissä on otettava huomioon unionin 
jäsenvaltioiden erilainen lähtökohta ja 
erilaiset olosuhteet, ja ne muodostavat 
perustan monivuotisille kansallisille 
strategiasuunnitelmille pyrkimyksenä

Or. en

Tarkistus 499
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kestävän hoidon ja kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita koskevat sitovat
unionin strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan niiden 
jäsenvaltioiden monivuotisille kansallisille 
strategiasuunnitelmille, joilla jo on tai 
jotka aikovat kehittää vesiviljelyä tai 
laidunnusviljelytoimintaa vuoteen 2014 
mennessä. Nämä suunnitelmat ovat 
yhdenmukaisia 2 ja 3 artiklan kanssa ja 
niiden pyrkimyksenä on

Or. en

Tarkistus 500
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) parantaa luonnonmukaisen ja suljettua 
järjestelmää käyttävän vesiviljelyalan 
kilpailukykyä ja tukea sen kehittymistä ja 
innovointia;

Or. en

Tarkistus 501
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) estää meriympäristön tilan 
huonontuminen;

Or. en

Tarkistus 502
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistaa, että vesiviljelytoiminnot 
ovat 2 ja 3 artiklan mukaisia;

Or. en

Tarkistus 503
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta 
rannikkoalueiden hallintoa ja merten 
aluesuunnittelua koskevien EU:n 
toimintalinjojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 504
Georgios Koumoutsakos

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistaa alan ympäristöllinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Or. el

Tarkistus 505
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) arvioida vesiviljelyn ja 
laidunnusviljelytoiminnan 
ympäristövaikutuksia.

Or. en
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Tarkistus 506
Georgios Koumoutsakos

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. el

Tarkistus 507
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman kestävää
vesiviljelytoimintaa varten.

Or. en

Perustelu

Vesiviljelyn edistäminen ei ole tarpeellista näissä suunnitelmissa.

Tarkistus 508
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen
strategiasuunnitelman laidunnusviljely- tai 
vesiviljelytoiminnan kestävää hallintaa ja 



AM\895363FI.doc 105/120 PE485.857v01-00

FI

kehittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 509
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Monivuotisilla kansallisilla 
strategiasuunnitelmilla on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

4. Monivuotisilla kansallisilla 
strategiasuunnitelmilla vastataan erityisesti 
seuraavaan:

Or. en

Perustelu

Kansallisissa strategiasuunnitelmissa olisi keskityttävä edistämään kestävää vesiviljelyä ja
varmistamaan, että ongelmiin vastataan täysimääräisesti.

Tarkistus 510
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta, ja 
keskittyminen luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn;

Or. en

Tarkistus 511
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille 
rannikkoalueiden hallintoa ja merten 
aluesuunnittelua koskevien EU:n 
toimintalinjojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 512
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) ympäristöä, taloutta sekä sosiaalisia 
kysymyksiä, elintarvikkeiden 
turvallisuutta, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia ja kestävää ympäristöä
koskevat indikaattorit;

Or. en

Tarkistus 513
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla varmistetaan että 
vesiviljelytoiminnassa noudatetaan 
täysimääräisesti voimassa olevaa EU:n 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. en
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Tarkistus 514
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) integroida ne EU:n vesiviljelyn 
kestävää kehittämistä koskevaan 
strategiaan ja EY:n ympäristöpolitiikkaan 
(direktiivit 2008/56/EY, 1992/33/ETY, 
2009/145/EY ja 2000/60/EY) ja vastata 
kysymyksiin vesiviljelyn integroinnista 
merten aluesuunnitteluun, Natura 2000 -
alueisiin ja suojeltuihin merialueisiin.

Or. en

Perustelu

Vesiviljelytilojen on noudatettava kaikkea EU:n ympäristölainsäädäntöä sekä voimassa 
olevaa kestävän vesiviljelyn strategiaa, jotta varmistetaan, että kestävyyttä ja vesialueiden 
hyvää ympäristön tilaa koskevat tavoitteet saavutetaan.

Tarkistus 515
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) muiden mahdollisten viereisiin 
jäsenvaltioihin kohdistuvien rajat ylittävien 
vaikutusten, standardoinnin ja 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
direktiivin johdonmukaisuuden arviointi, 
jotta vähennetään ympäristövaikutuksia 
ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Or. en
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Tarkistus 516
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) arviointi vesiviljelytoiminnan muista 
mahdollisista vaikutuksista merten 
biologisiin luonnonvaroihin ja merten 
ekosysteemeihin kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai viereisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 517
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarve innovatiiviselle tutkimukselle 
ja kehittämiselle, jolla tuetaan kestävää 
uudistamista ja integrointia muiden 
nykyaikaisten alojen, kuten uusiutuvan 
energiantuotannon, kanssa.

Or. en

Perustelu

Tutkimus ja kehittäminen ovat keskeisessä asemassa, kun vesiviljelyn kestävyyttä parannetaan 
ja kielteisiä vaikutuksia vähimmäistetään. Tutkimuksella ja kehittämisellä esimerkiksi tuetaan 
vesiviljelyjärjestelmän kiertoon ja viljelmän vesitarpeiden vähimmäistämiseen liittyviä 
edistysaskelia.

Tarkistus 518
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistaa elintarviketurvallisuus, 
eläinten terveys ja hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 519
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) tarve sopia yhteisistä tuotanto- ja 
merkintästandardeista;

Or. en

Perustelu

Kuluttajat haluavat varmistaa, että he kuluttavat kestävästi kalastettua kalaa, ja he tarvitsevat 
siten yhteiset tuotanto- ja merkintästandardit.

Tarkistus 520
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) varmistaa kestävästi tuotetun rehun 
käyttö.

Or. en

Tarkistus 521
Linda McAvan
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Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) siirtoviljelyn ja siihen liittyvien 
luonnonvaraisten kantojen yhtenäistä 
hallinnointia koskevat vaatimukset 
kummassakin tuotantovaiheessa, minkä 
tarkoituksena on vähitellen päättää 
tämänkaltainen toiminta.

Or. en

Perustelu

Siirtoviljely on otettu käyttöön hiljattain ja se ei ole välttämättä kestävää, jos esiintyy riski 
luonnonvaraisten kantojen merkittävästä vähentymisestä, koska se on riippuvainen luonnossa 
elävien kantojen kutukaloista. Tarvitaan selkeitä ja ajan tasalla olevia säännöksiä ja uusien 
menetelmien kehittämistä, jotta luonnonkaloja voidaan tuottaa viljelmillä ja jotta tällainen 
toiminta voidaan siten vähitellen lopettaa.

Tarkistus 522
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – 43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vaatimus käyttää kestävästi tuotettua 
rehua, mahdollisuus käyttää eläinten 
sivutuotteita ja kehittää vaihtoehtoja 
kalajauholle ja -öljylle;

Or. en

Tarkistus 523
Kriton Arsenis

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



AM\895363FI.doc 111/120 PE485.857v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(e a) varmistaa kaikkien kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys koko 
toimitusketjussa ja tarkistettavien ja 
täsmällisten tuotteen alkuperää ja 
tuotantotapaa koskevien tietojen 
toimittaminen sekä tuotteiden 
merkitseminen vastaavasti painottaen 
luotettavaa ympäristömerkkiä;

Or. en

Tarkistus 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
X osa – 48 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 525
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
X osa – 48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että niiden 
lipun alla purjehtivien 
kokonaispituudeltaan vähintään 12 metrin 
pituisten kalastusalusten kalastuslisenssin 

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

haltijat osallistuvat suhteellisella osuudella 
unionin kalastuksenvalvontajärjestelmän ja 
tietojenkeruun täytäntöönpanon 
kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 526
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
X osa – 48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 527
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin jäsenvaltioille tarjoaman 
rahoitustuen on oltava avointa ja 
luotettavaa ja siihen on liittyvä 
yksityiskohtaiset ja ajankohtaiset tiedot 
tavoitteista ja rahoitustuen 
hallinnoinnista mukaan lukien 
asiaankuuluvat määrärahat ja arviot, 
jotka komissio asettaa julkisesti saataville.

Or. en
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Perustelu

Parannetaan avoimuutta.

Tarkistus 528
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 529
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 50 artikla – 2 kohta − 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unionin on varmistettava, että 
rahoitustuen käyttöä, mukaan lukien 
asiaankuuluvat määrärahat ja arviot, 
koskevat yksityiskohtaiset ja ajankohtaiset 
tiedot asetetaan julkisesti saataville.

Or. en
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Tarkistus 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Aluksia tai pyydyksiä koskeviin 
toimenpiteisiin myönnettävän 
rahoitustuen edellytyksenä on se, että 
jäsenvaltio pyrkii saavuttamaan 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon 34 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kalastuslaivaston kapasiteetin riittävä arviointi on edellytys aluksille myönnettävään 
kohdennettuun tukeen. Tällaisten arvioiden puute on yksi tärkeimmistä syistä uhanalaisia 
kalakantoja tavoittelevien alusten tai pyydysten kielteisesti vaikuttavalle uudistamiselle.

Tarkistus 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, niiltä 
evätään väliaikaisesti tai pysyvästi 
mahdollisuus unionin rahoitustukeen ja/tai
rahoitustukea vähennetään. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

2. Jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 
unionin rahoitustuen myöntämisen 
jälkeen, niiltä evätään väliaikaisesti tai 
pysyvästi mahdollisuus unionin 
rahoitustukeen, niille määrätään 
taloudellisia seuraamuksia, ja 
aikaisemmin myönnetty unionin 
rahoitustuki maksetaan takaisin 
kokonaan tai osittain. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
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toistuvuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

Yhteisen kalastuspolitiikan säännöksiä vakavasti rikkovien toimijoiden olisi maksettava 
kokonaan tai osittain takaisin aikaisemmin myönnetty unionin rahoitustuki.

Tarkistus 532
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomainen 
toimija ole suorittanut minkäänlaista 
vakavaa rikkomusta unionin rahoitustuen 
soveltamispäivää edeltävän viiden vuoden
aikana.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lujia ehkäisytoimia, joiden perusteella toimijoita kannustetaan olemaan rikkomatta 
lakia. Viisi vuotta on voimakkaampi pelote. Kaikista rikkomuksista olisi rangaistava eikä 
ainoastaan niistä, joista on määrätty suoraan seuraamuksia.

Tarkistus 533
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomaiselle 
toimijalle ole määrätty seuraamuksia 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomainen 
toimija ole syyllistynyt rikkomuksiin 
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vakavista rikkomuksista unionin 
rahoitustuen soveltamispäivää edeltävän 
vuoden aikana.

unionin rahoitustuen soveltamispäivää 
edeltävän kymmenen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 534
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin rahoitustukea myönnetään vain 
siinä tapauksessa, ettei asianomaiselle 
toimijalle ole määrätty seuraamuksia 
vakavista rikkomuksista unionin 
rahoitustuen soveltamispäivää edeltävän 
vähintään 5 vuoden ajanjakson aikana.

Or. en

Tarkistus 535
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
XI osa – 51 artikla – 3 kohta − 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Aluksien tai niiden pyydyksien 
uudistamiseen liittyvän tuen edellytyksenä 
on se, että jäsenvaltiot toteuttavat toimia, 
joilla niiden laivaston 
kalastuskapasiteettia mukautetaan 
kalastusmahdollisuuksien perustella 
34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 536
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 537
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Neuvoa-antavat toimikunnat laajentavat 
osallistumispohjaansa ja muodostuvat 
kalastusalan toimijoita edustavista 
järjestöistä ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä
mukaan lukien tutkijoista, 
kansalaisjärjestöistä ja 
paikallisviranomaisista.

Or. en

Tarkistus 538
Linda McAvan
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Ehdotus asetukseksi
XIII osa – 56 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on esitettävä vuosittain 
kertomus Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle siitä, miten sen [Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan mukainen] ehdotus 
suurimmista sallituista saaliista ja 
neuvoston tätä asiaa koskeva päätös 
edistävät EU:n tavoitetta elvyttää ja 
ylläpitää pyydettäviä kalakantoja 
suuremmalle tasolla kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä.

Or. en

Perustelu

Neuvosto ei ole aiemmin asettanut kalastusrajoja, jotka eivät ylitä tutkimustiedon tasoa. On 
tärkeää varmistaa, että päättäjät toimivat vastuullisemmin ja pyytää selvityksiä siitä, miten 
päätökset edistävät sovittuja tavoitteita.

Tarkistus 539
Bas Eickhout

Ehdotus asetukseksi
XIV osa – 57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kumotaan asetus (EY) N:o 199/2008. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 540
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
XIV osa – 57 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Asetuksen (EY) N:o 1288/2009 
1 artiklan 1 kohdasta poistetaan ilmaisu 
"3 (3.1−3.2 mukaan lukien)".

Or. nl

Perustelu

Sähkökalastuslupa on tämän poikkeuksen perusteella liian rajallinen.

Tarkistus 541
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
XIV osa – 58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Sen estämättä, mitä 57 artiklan 4 kohdassa 
säädetään, asetusta (EY) N:o 199/2008 
sovelletaan edelleen kansallisiin ohjelmiin, 
jotka koskevat tietojen keruuta ja hallintaa 
siihen saakka, että voimaan tulee uusia 
toimia, joilla perustetaan kalastustietojen 
keräämistä, hallintaa ja käyttöä koskevat 
unionin puitteet.

Or. en

Tarkistus 542
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko − uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoa-antavan toimikunnan nimi: 
Mustameri
Toimivalta-alue: Mustanmeren alue
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Or. en

Perustelu

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


