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Tarkistus 22
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa 
hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta 
suunnitelmasta

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa 
hoitavien kalastuksien monivuotisesta 
suunnitelmasta

Or. en

Tarkistus 23
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston (ICES) ja 
tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean (STECF) tuoreissa 
tieteellisissä lausunnoissa todetaan, että 
eräät Itämeren jokien lohikannat ovat 
turvallisten biologisten rajojen alapuolella 
ja että Euroopan tasolla olisi laadittava 
monivuotinen suunnitelma.

(2) Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston (ICES) ja 
tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean (STECF) tuoreissa 
tieteellisissä lausunnoissa todetaan, että 
eräät Itämeren jokien lohikannat ovat 
turvallisten biologisten rajojen alapuolella
ja noin 30:n Itämereen laskevan joen 
lohikannat ovat vaarassa ja että Euroopan 
tasolla olisi laadittava monivuotinen 
suunnitelma. 

Or. lt

Tarkistus 24
Riikka Manner
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan unionilla on 
yksinomainen toimivalta, kun kyseessä on 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen. Koska lohi on anadrominen 
laji, Itämeren merilohikantoja ei pystytä 
säilyttämään, jollei toteuteta toimenpiteitä 
niiden suojelemiseksi jokivaiheen aikana. 
Sen vuoksi myös tällaiset toimenpiteet 
kuuluvat unionin yksinomaiseen 
toimivaltaan pyrittäessä säilyttämään 
meren elollisia luonnonvaroja koko niiden 
vaelluksen ajan, ja ne olisi sisällytettävä 
monivuotiseen suunnitelmaan.

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaan unionilla on 
yksinomainen toimivalta, kun kyseessä on 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen. Koska lohi on anadrominen 
laji, Itämeren lohikantoja ei pystytä 
säilyttämään, jollei lohen 
sekakantakalastusta lopeteta vaiheittain ja
jollei toteuteta toimenpiteitä niiden 
suojelemiseksi jokivaiheen aikana. Sen 
vuoksi myös tällaiset toimenpiteet kuuluvat 
unionin yksinomaiseen toimivaltaan 
pyrittäessä säilyttämään meren elollisia 
luonnonvaroja koko niiden vaelluksen ajan, 
ja ne olisi sisällytettävä monivuotiseen 
suunnitelmaan.

Or. fi

Tarkistus 25
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY mukaan lohi on 
Euroopan unionin tärkeänä pitämä laji, ja 
kyseisen direktiivin mukaisesti 
toteutettavien toimenpiteiden on oltava 
sellaisia, että kyseisen lajin hyödyntäminen
ei ole ristiriidassa sen suotuisan suojelun 
tason säilyttämisen kanssa. Sen vuoksi on 
tarpeen varmistaa, että lohen 
suojelemiseksi tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat toimenpiteet ovat 

(4) Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY mukaan lohi on 
Euroopan unionin tärkeänä pitämä laji, ja 
kyseisen direktiivin mukaisesti 
toteutettavien toimenpiteiden on oltava 
sellaisia, että kyseisen lajin hyödyntäminen 
ei ole ristiriidassa sen suotuisan suojelun 
tason säilyttämisen kanssa. Sen vuoksi on 
tarpeen varmistaa, että lohen 
suojelemiseksi tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat toimenpiteet ovat 
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yhdenmukaisia ja koordinoituja mainitun 
direktiivin nojalla toteutettavien 
toimenpiteiden kanssa.

yhdenmukaisia ja koordinoituja mainitun 
direktiivin nojalla toteutettavien 
toimenpiteiden kanssa. Lohikantojen 
kestävä kasvu vaatii 
sekakantakalastuksen vaiheittaista 
lopettamista ja siirtymistä kohti 
kantakohtaista kalastusta. 
Ajosiimakalastuksen kieltäminen on myös 
merkittävä lohikantoja parantava 
toimenpide, sillä alamittaisten lohien 
poisheitto vähenisi.

Or. fi

Tarkistus 26
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta vältetään meritaimen- ja 
lohisaaliiden virheellinen kirjaaminen, 
aluksesta purettavalle meritaimenelle ja 
lohelle olisi EU:n asetusten mukaisesti 
määritettävä vähimmäiskoot eli aluksesta 
purettavan lohen vähimmäiskooksi 60 cm 
ja meritaimenen vähimmäiskooksi 50 cm.

Or. en

Tarkistus 27
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska lohen istutus voi olla nykyisin 
pakollista eräissä jäsenvaltioissa ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua näihin 
vaatimuksiin, lohen muiden istutusten kuin 

(14) Koska lohen istutus voi olla nykyisin 
pakollista eräissä jäsenvaltioissa ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua näihin 
vaatimuksiin, lohen muiden istutusten kuin 
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tuki- ja palautusistutusten olisi edelleen 
oltava sallittuja tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan seitsemän vuoden 
pituisen siirtymäkauden ajan.

tuki- ja palautusistutusten olisi edelleen 
oltava sallittuja tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavan kymmenen
vuoden pituisen siirtymäkauden ajan. 

Or. lt

Tarkistus 28
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Merkittävä osa lohta pyytävistä 
rannikkoaluksista on alle 10 metrin 
pituisia. Sen vuoksi asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädettyä 
kalastuspäiväkirjan käyttöä ja 17 artiklassa 
säädettyä ennakkoilmoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin aluksiin.

(16) Merkittävä osa lohta pyytävistä 
rannikkoaluksista on alle 10 metrin 
pituisia. Sen vuoksi asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädettyä 
kalastuspäiväkirjan käyttöä ja 17 artiklassa 
säädettyä ennakkoilmoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin kaupallisiin 
kalastusaluksiin sekä onkimiseen ja 
muuhun kalastukseen käytettäviin 
virkistyskalastuspalveluja tarjoaviin
aluksiin.

Or. en

Tarkistus 29
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Lohikantojen sähkökalastus olisi 
sallittava tieteellisten tietojen 
parantamiseksi ja lisäämiseksi.

(18) Lohikantojen 
sähkökalastusmahdollisuutta olisi 
tarkasteltava tieteellisten tietojen 
parantamiseksi ja lisäämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaupalliseen kalastukseen Itämerellä ja 
siihen yhteydessä olevissa joissa, jotka 
sijaitsevat jäsenvaltioiden, jäljempänä 
'asianomaiset jäsenvaltiot', alueella;

a) kaupalliseen kalastukseen ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoaviin 
aluksiin Itämerellä ja siihen yhteydessä 
olevissa joissa, jotka sijaitsevat 
jäsenvaltioiden, jäljempänä 'asianomaiset 
jäsenvaltiot', alueella; 

Or. lt

Tarkistus 31
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä 
silloin kun kalastusta harjoittavat 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat 
alukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä
silloin kun kalastusta harjoittavat

(b) lohen virkistyskalastukseen 
asianomaisissa jäsenvaltioissa silloin kun 
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virkistyskalastuspalveluja tarjoavat 
alukset.

sillä on merkittävä vaikutus.

Or. en

Tarkistus 33
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä 
silloin kun kalastusta harjoittavat 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat alukset.

b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä ja 
Itämereen laskevissa joissa 
jäsenvaltioiden alueilla silloin kun 
kalastusta harjoittavat 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat alukset.

Or. lt

Tarkistus 34
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'Itämeren lohikannalla' tarkoitetaan 
kaikkia Itämeren ja Itämeren alueen jokien 
luonnonvaraisia ja viljeltyjä lohikantoja;

(c) ’Itämeren lohikannoilla’ tarkoitetaan 
kaikkia Itämeren ja Itämeren alueen jokien 
luonnonvaraisia ja viljeltyjä lohikantoja;

Or. fi

Tarkistus 35
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(k) 'suurimmalla sallitulla saaliilla' (TAC) 
tarkoitetaan Itämeren lohen määrää, joka 
voidaan pyytää ja purkaa aluksesta kunakin 
vuonna.

(k) 'suurimmalla sallitulla saaliilla' (TAC) 
tarkoitetaan Itämeren lohen määrää, joka 
voidaan pyytää ja purkaa aluksesta 
kaupallisessa kalastuksessa Itämerellä 
kunakin vuonna.

Or. en

Tarkistus 36
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Itämeren lohikantaa hyödynnetään
kestävällä tavalla kestävän enimmäistuoton 
periaatteen mukaisesti;

a) Itämeren lohikantaa hoidetaan 
kestävällä tavalla kestävän enimmäistuoton 
periaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 37
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50 prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 75 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50 prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa suurimpaan 
realistisesti saavutettavaan
smolttituotantokapasiteettiin viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 38
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja 75 prosenttiin potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja suurimpaan realistisesti saavutettavaan
smolttituotantoon kymmenen vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 39
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kymmenen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa vähintään 
75 prosentissa potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista.

3. Kymmenen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa suurimman realistisesti 
saavutettavan smolttituotantokapasiteetin 
tasolla.

Or. en
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Tarkistus 40
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Lohikantojen vuotuinen TAC 
luonnonlohijoissa ei saa ylittää 
2 kohdassa tarkoitettua 
kalastuskuolevuutta vastaavaa tasoa.

Poistetaan.

2. Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä 
lohikantojen kalastuskuolevuustaso 
luonnonlohijoissa 5 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden sekä tieteellis-
teknis-taloudellisen kalastuskomitean ja 
ICESin lausuntojen mukaisesti, ja 
mainittujen elinten on arvioitava sitä 
säännöllisesti uudelleen silloin kun 
saadaan lisätietoja tai joen ominaisuudet 
muuttuvat. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon potentiaalinen 
smolttituotantokapasiteetti, jonka ICES 
on laskenut kullekin joelle asiaan 
liittyvien jokikohtaisten parametrien 
perusteella, ja mainitun elimen on 
arvioitava sitä säännöllisesti uudelleen 
silloin kun saadaan lisätietoja tai joen 
ominaisuudet muuttuvat.
3. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
julkaistava kalastuskuolevuustaso 
luonnonlohijoissa ja vastaava lohen TAC 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
114 artiklan mukaisesti perustamansa 
verkkosivuston julkisessa osiossa yhden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja tarkistettava kyseiset 
tiedot vuosittain. 
4. Komissio arvioi jäsenvaltioiden tämän 
artiklan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden johdonmukaisuuden ja 
tehokkuuden joka kolmas vuosi 4 ja 
5 artiklassa säädettyjen päämäärien ja 
tavoitteiden perusteella.
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5. Komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä 26 artiklan mukaisesti 
kalastuskuolevuustason ja/tai vastaavan 
TACin määrittämiseksi luonnonlohijoissa 
ja/tai kiellon vahvistamiseksi 
asianomaiselle kalastukselle, jos 
asianomainen jäsenvaltio ei julkaise 
tällaisia toimenpiteitä tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeisessä määräajassa 1, 
2 ja 3 kohdan mukaisesti.
6. Komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä 26 artiklan mukaisesti 
kalastuskuolevuustason ja/tai vastaavan 
TACin määrittämiseksi luonnonlohijoissa 
ja/tai kiellon vahvistamiseksi 
asianomaiselle kalastukselle, jos 4 kohdan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
katsotaan, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole johdonmukaisia 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen päämäärien ja tavoitteiden 
kanssa tai jos niillä ei katsota päästävän 
kyseisiin päämääriin ja tavoitteisiin.
7. Komission vahvistamien toimenpiteiden 
tarkoituksena on varmistaa 4 ja 
5 artiklassa säädettyjen päämäärien ja 
tavoitteiden saavuttaminen. Kun komissio 
antaa delegoidun säädöksen, 
jäsenvaltioiden toimenpiteet lakkaavat 
olemasta voimassa.

Or. en

Tarkistus 41
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komission vahvistamien toimenpiteiden 
tarkoituksena on varmistaa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttaminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltioiden 

7. Komission vahvistamien toimenpiteiden 
tarkoituksena on varmistaa 4 ja 5 artiklassa 
säädettyjen päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttaminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltioiden 
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toimenpiteet lakkaavat olemasta voimassa. toimenpiteet lakkaavat olemasta voimassa.
Kestävään kalastukseen pääsemiseksi 
sidosryhmien välistä luottamusta ja 
yhteydenpitomenetelmiä on parannettava.

Or. en

Tarkistus 42
Justas Vincas Paleckis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Itämeren lohen geneettisen eheyden 
ja monimuotoisuuden palauttamiseksi 
tehtävät toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 
kohtuuttomasti kalastusalueen 
taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihin.

Or. en

Tarkistus 43
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 0,1
vastaavaa tasoa.

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 
0,25 vastaavaa tasoa.

Or. en

Tarkistus 44
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Lohenpyynti merellä perusviivojen 
ulkopuolella on lopetettava vaiheittain. 
Lohen pyyntiponnistusta on vähennettävä 
50 prosentilla kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta, ja 
pyynti on kiellettävä neljän vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. fi

Perustelu

Lohen sekakantakalastus ei ole kestävää, joten se olisi lopetettava kokonaan siirtymäajan 
puitteissa.

Tarkistus 45
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 0,1 
vastaavaa tasoa.

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 0,1 
vastaavaa tasoa.

Lohenpyyntiä joissa ja merellä 
perusviivojen sisäpuolella on 
vähennettävä kuuden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta, ja sitä 
on arvioitava uudelleen kahdeksan 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Lohenpyynti olisi kiellettävä kutuaikana 
luonnollisilla kutualueilla, jotta 
luonnonlohikannat voivat ylittää kestävän 
enimmäistuoton tason.

Or. en
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Tarkistus 46
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallisen kiintiön käyttö ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat alukset

Kansallisen kiintiön käyttö ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat alukset 
sekä virkistyskalastus

Or. en

Tarkistus 47
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten merellä pyytämät lohet lasketaan 
kansalliseen kiintiöön.

1. Virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten merellä pyytämät lohet ja 
virkistyskalastuksessa rannikolla ja joissa 
pyydetyt lohet lasketaan kansalliseen 
kiintiöön.

Or. en

Perustelu

Virkistyskalastus ei sisälly nykyiseen kalastuskiintiöön, ja se olisi kirjattava ja sitä olisi 
säänneltävä kansallisesti.

Tarkistus 48
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Aluksesta purettavan lohen ja 
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meritaimenen vähimmäiskoko. Aluksesta 
purettavan lohen vähimmäiskoko on 
60 cm ja meritaimenen 50 cm.

Or. en

Tarkistus 49
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos luonnonlohijoki ei ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttanut 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön kansallisia teknisiä 
säilyttämistoimenpiteitä kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

1. Jos luonnonlohijoki ei ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttanut 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön, ylläpidettävä ja tarvittaessa 
parannettava olemassa olevia kansallisia 
teknisiä säilyttämistoimenpiteitä kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 50
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lohien tuki-istutuksia saa tehdä 
ainoastaan luonnonlohijokiin. Kuhunkin 
jokeen istutettu smolttimäärä ei saa ylittää 
asianomaisen joen arvioitua potentiaalista 
smolttituotantokapasiteettia.

1. Lohien tuki-istutuksia saa tehdä 
luonnonlohijokiin ja siirtymäajan aikana 
myös mereen jokisuille. Kuhunkin jokeen 
istutettu poikasmäärä ei saa ylittää 
asianomaisen joen arvioitua potentiaalista 
smolttituotantokapasiteettia.

Or. fi
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Perustelu

Velvoiteistutusten kieltäminen ei sinällään ratkaise lohikantojen ongelmia, sillä ei ole 
selkeästi osoitettu, että lohi-istutukset aiheuttaisivat merkittäviä ongelmia luonnonlohien 
perimään. Istutuksia korvaavia toimia, kuten kalateitä ja kompensaatiovelvoitteita, on 
edelleen kehitettävä ja pitkällä aikavälillä istutukset tulee voida korvata näillä toisilla 
toimenpiteillä.

Tarkistus 51
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset.

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset. Sukukypsien 
kalojen on oltava peräisin samasta 
vesistöstä.

Or. en

Tarkistus 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset.

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset. Smolttien on oltava 
peräisin lähimmästä mahdollisesta 
luonnonlohijoesta.
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Or. en

Tarkistus 53
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joessa on esteettömät vaellusreitit, 
asianmukainen veden laatu sekä lohen 
lisääntymiseen ja kasvuun soveltuva 
elinympäristö;

a) joessa tai vastaavasti sen osissa on 
esteettömät vaellusreitit, asianmukainen 
veden laatu sekä lohen lisääntymiseen ja 
kasvuun soveltuva elinympäristö;

Or. en

Tarkistus 54
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joessa on esteettömät vaellusreitit, 
asianmukainen veden laatu sekä lohen 
lisääntymiseen ja kasvuun soveltuva 
elinympäristö;

a) lohien vaellus on mahdollinen, joessa 
on asianmukainen veden laatu sekä lohen 
lisääntymiseen ja kasvuun soveltuva 
elinympäristö;

Or. fi

Perustelu

Rakennetut lohijoet eivät ole täysin esteettömiä, mutta lohien vaellus voi kuitenkin olla niissä 
mahdollinen esimerkiksi kalateiden avulla.

Tarkistus 55
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) sukukypsät kalat ovat peräisin 
samasta vesistöstä.

Or. en

Tarkistus 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komission teksti Tarkistus

d a) smoltit ovat peräisin lähimmästä 
mahdollisesta luonnonlohijoesta.

Or. en

Tarkistus 57
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palautusistutuksia saa tehdä myös 
potentiaalisten lohijokien ulkopuolelle, 
kunhan noudatetaan ICESin laatimia 
jalostustekniikoita ja palautusistutuksien 
ehtoja koskevia menettelyjä, jotta voidaan 
estää palautusistutusten kielteiset 
vaikutukset luonnonlohikantoihin.

Or. en

Tarkistus 58
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirtymäkausi Poistetaan.
Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 
7 vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 59
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 7 vuoden
ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 
15 vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. fi

Perustelu

Seitsemän vuoden siirtymäkausi on liian lyhyt vaihtoehtoisten toimenpiteiden käyttöönottoon 
ja kehittämiseen.

Tarkistus 60
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 7 vuoden
ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 
10 vuoden ajan tämän asetuksen 
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voimaantulosta. 

Or. lt

Tarkistus 61
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädetään, 
kaiken mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädetään, 
kaiken mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti, paitsi jos 
asianomaisen jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivan aluksen vuotuinen lohisaalis 
on alle 10 tonnia ja kokonaispituus alle 
12 metriä ja se kalastaa ainoastaan 
aluevesillä eikä viivy yli 24:ää tuntia 
sataman ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 62
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädetään, 
kaiken mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY)
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädetään, 
kaiken mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden sekä onkimiseen 
ja muuhun kalastukseen käytettävien 
Euroopan unionin 
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säädettyjen sääntöjen mukaisesti. virkistyskalastusalusten ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 
1 kohdassa luetellut tiedot.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 
1 kohdassa luetellut tiedot, paitsi jos 
asianomaisen jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivan aluksen vuotuinen lohisaalis 
on alle 10 tonnia ja kokonaispituus alle 
12 metriä ja se kalastaa ainoastaan 
aluevesillä eikä viivy yli 24:ää tuntia 
sataman ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 64
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 
1 kohdassa luetellut tiedot.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin onkimiseen ja 
muuhun kalastukseen käytettävien 
virkistyskalastusalusten ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten, joilla on lohen kalastuslupa, 
päälliköiden on välittömästi kalastustoimen 
päättymisen jälkeen ilmoitettava 
lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa 
luetellut tiedot.

Or. en

Tarkistus 65
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja velvoitteita ei sovelleta 
sellaisiin jäsenvaltioiden 
virkistyskalastuspalveluja tarjoaviin 
aluksiin, joiden vuosittainen lohisaalis on 
alle 10 tonnia. Lohenkalastusta olisi 
tällöin seurattava ja siitä olisi kerättävä 
tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kiintiön käyttöä, toimintalupia ja 
saalisilmoituksia koskevien sääntöjen 
noudattaminen virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien alusten osalta;

b) kiintiön käyttöä, toimintalupia ja 
saalisilmoituksia koskevien sääntöjen 
noudattaminen virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien alusten ja kaikentyyppisiä 
pyydyksiä käyttävän virkistyskalastuksen
osalta;

Or. en

Tarkistus 67
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaista nuorten lohien kohorttia 
voidaan tietojen keruuta varten seurata 
ennen smolttiutumista sähkökalastuksella 
kaikissa luonnonlohijoissa.

1. Sen jälkeen kun on tehty vaikutusten 
arviointi, jonka tulokset ovat myönteisiä, 
jokaista nuorten lohien kohorttia voidaan 
tietojen keruuta varten seurata ennen 
smolttiutumista sähkökalastuksella kaikissa 
luonnonlohijoissa.

Or. en

Perustelu

Sähkökalastus voi vaikuttaa haitallisesti eri lajeihin, joten on asianmukaista suorittaa 
vaikutusten arviointi ennen kuin sen kaltaista menetelmää sovelletaan uhanalaista lajia, kuten 
lohta, koskevaan tietojen keruuseen. Sähkökalastuksen haittavaikutuksia ovat muun muassa 
vammat, kasvun hidastuminen ja käyttäytymismuutokset sekä huonontunut kyky kutea 
onnistuneesti.

Tarkistus 68
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Perustelu

Nämä pienet lohijoet eivät täytä ehdotuksessa määriteltyjen luonnonlohijokien kriteerejä, 
sillä niiden kannat ovat hyvin pieniä, lohi ei kude niissä joka vuosi ja aiempia tietoja ei ole 
saatavilla.

Tarkistus 69
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion on 
annettava virkistyskalastuspalveluja 
tarjoaville aluksille virallinen lomake, joka 
täytetään saalisilmoituksena. Lomakkeessa 
on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion on 
annettava virkistyskalastuspalveluja 
tarjoaville aluksille virallinen lomake, joka 
täytetään saalisilmoituksena, jotta voidaan 
vähentää tuntematonta ja 
sääntelemätöntä lohen poistamista 
merestä sekä merkittävää poisheittoa. 
Lomakkeessa on oltava vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en


