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Tarkistus 221
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 
työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää aluksiin tai 
yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin edellyttäen, että kyseiset 
investoinnit ylittävät kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä edellytetyt 
vaatimukset.

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 
terveyteen, turvallisuuteen ja hygieniaan 
liittyvien työolosuhteiden parantamiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää aluksiin 
tai yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin edellyttäen, että kyseiset 
investoinnit ylittävät kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä edellytetyt 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 222
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällaista tukea myönnetään kalastajille 
tai kalastusalusten omistajille.

2. Tällaista tukea myönnetään kalastajille 
tai kalastusalusten omistajille edellyttäen, 
että sillä ei lisätä kalastusalusten 
kapasiteettia.

Or. en

Tarkistus 223
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimi koostuu alukseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
kalastusalukselle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa. Kun toimi koostuu 
yksittäiseen laitteeseen tehtävästä 
investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 
tuensaajalle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 224
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää enintään 50 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 225
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 

koskeviin järjestelmiin
1. [YKP:stä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamiseksi tai muuttamiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää
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a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun 
ja kehittämiseen;
b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;
c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;
d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien hallinnointiin.
2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 
c alakohdan mukaista tukea voidaan 
myöntää ainoastaan viranomaisille. 
Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaista tukea myönnetään 
viranomaisille, oikeushenkilöille tai 
luonnollisille henkilöille tai tunnustetuille 
tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 
yhdistettyjen siirrettävien 
kalastusoikeuksien kollektiiviseen 
hallinnointiin yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 
28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Siirrettävät kalastusoikeudet eivät vastaa asianmukaisesti kalastusalan kohtaamiin 
haasteisiin.

Tarkistus 226
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia
koskeviin järjestelmiin

Tuki YKP:n yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien myöntämistä
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koskeviin järjestelmiin

Or. en

Tarkistus 227
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia
koskeviin järjestelmiin

Tuki kalastusmahdollisuuksien 
myöntämistä koskeviin järjestelmiin

Or. en

Tarkistus 228
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. [YKP:stä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 
perustamiseksi tai muuttamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää

1. Kalastusmahdollisuuksien myöntämistä 
puolueettomien ja avointen, julkisesti 
saatavilla olevien kriteerien perusteella
koskevien järjestelmien perustamiseksi tai 
muuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

Or. en

Tarkistus 229
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

a) kalastusmahdollisuuksien myöntämistä
koskevan järjestelmän perustamista tai 
toimintaa varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen muun muassa seuraavien 
kriteerien mukaisesti:
i) nykyistä valikoivampien 
kalastusmenetelmien, pyydysten ja 
käytäntöjen käyttö siten, että sivusaaliit 
jäävät pieniksi ja vaikutukset 
meriekosysteemiin vähäisiksi;
ii) yhteisen kalastuspolitiikan säännösten 
ja EU:n ympäristövaatimusten 
asianmukainen noudattaminen sekä 
tieteellisten lausuntojen mukaan 
asetettujen saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoitusten mukaan 
toimiminen;
iii) uusien ja laadukkaiden työpaikkojen 
varmistaminen siten, ettei tämä vaikuta 
kielteisesti ympäristöön;
iv) sellaisten alusten ja pyyntimenetelmien 
käyttäminen, joiden polttoainepäästöt ovat 
alhaisia ja jotka ovat energiatehokkaita; 
v) videovalvonnan tai vastaavien 
sähköisten valvontalaitteiden 
käyttäminen;
vi) työolot, jotka täyttävät asianmukaiset 
kansainväliset standardit, erityisesti ILOn 
vuonna 2007 tehdyn kalastusalan työtä 
koskevan yleissopimuksen;
vii) tuotannon ilmoittaminen ainakin 
kolmen edellisen vuoden ajalta;

Or. en

Tarkistus 230
Martina Anderson
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän perustamista tai toimintaa 
varten tarvittavien teknisten ja 
hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

a) sellaisten innovatiivisten järjestelmien 
perustamista ja toimintaa varten 
tarvittavien teknisten ja hallinnollisten 
välineiden suunnitteluun ja kehittämiseen, 
joilla kestävimmille toimille annetaan 
ensisijainen mahdollisuus hyödyntää 
kalavaroja;

Or. en

Tarkistus 231
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 232
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

b) sidosryhmien osallistumiseen edellä 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien suunnitteluun ja 
kehittämiseen;

Or. en
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Tarkistus 233
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;

c) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen
järjestelmien seurantaan ja arviointiin;

Or. en

Tarkistus 234
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien
järjestelmien hallinnointiin.

d) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen
järjestelmien hallinnointiin.

Or. en

Tarkistus 235
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Tuki monivuotisten suunnitelmien 
laatimiseen ja täytäntöönpanoon

1. [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 9–11 artiklan mukaisten 
monivuotisten suunnitelmien tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
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EMKR:n tukea on myönnettävä
a) tieteellisiin neuvoihin ja tietoihin, jotka 
ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
monivuotisissa suunnitelmissa säädetään 
kalastuskuolevuudesta, jolla kaikki 
kannat palautetaan sellaisille tasoille ja 
jolla niitä pidetään sellaisten tasojen 
yläpuolella, joilla taataan kestävä 
enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä 
niin, että samalla edistetään merivesien 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista 
vuoteen 2020 mennessä 
direktiivin 2008/56/EY vaatimusten 
mukaisesti;
b) sidosryhmien osallistumiseen 
monivuotisten suunnitelmien laatimiseen;
c) monivuotisten suunnitelmien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon;
d) monivuotisten suunnitelmien 
hallinnointiin ja mukauttamiseen.

Or. en

Tarkistus 236
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 17 ja 21 artiklan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden tehokkaan 
toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää

1. [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 17 ja 21 artiklan mukaisten 
säilyttämistoimenpiteiden tehokkaan 
toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n 
tukea on myönnettävä

Or. en

Tarkistus 237
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sellaisten kalakantojen 
elvytysalueiden yhdenmukaisen verkoston 
perustamiseen, joilla kaikki 
kalastustoiminta on kielletty ja jotka 
kattavat myös kalakantojen tuotantokyvyn 
kannalta tärkeitä alueita, etenkin 
kalakantojen poikastuotantoalueita, 
kutupaikkoja ja syönnösalueita, ja jotka 
vastaavat vähintään 20 prosenttia kunkin 
jäsenvaltion aluevesistä;

Or. en

Tarkistus 238
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen ja asianosaisten 
jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
kyseisellä alalla.

Or. en

Tarkistus 239
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin vähentää
meriympäristöön kohdistuvia 
kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka

1. Jotta voitaisiin minimoida ja 
mahdollisesti estää meriympäristöön 
kohdistuvia kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton saavuttamisen 
vuoteen 2015 mennessä mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin tutkimukseen ja 
laitteisiin tehtäviin investointeihin, jotka

Or. en

Tarkistus 240
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin vähentää 
meriympäristöön kohdistuvia 
kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka

1. Jotta voitaisiin vähentää 
meriympäristöön kohdistuvia 
kalastusvaikutuksia, edistää 
poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
vähintään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistaville tasoille ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 
investointeihin, jotka

Or. es

Tarkistus 241
Kriton Arsenis



AM\907191FI.doc 13/74 PE492.700v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähentävät kaupallisten kantojen 
tahattomia saaliita tai muita sivusaaliita;

b) minimoivat ja mahdollisesti estävät
pyydettävien kantojen tahattomia saaliita 
tai muita sivusaaliita;

Or. en

Tarkistus 242
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rajoittavat ekosysteemiin tai 
merenpohjaan kohdistuvia kalastuksen 
fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia.

c) minimoivat ja mahdollisesti estävät
ekosysteemiin tai merenpohjaan 
kohdistuvia kalastuksen fysikaalisia ja 
biologisia vaikutuksia, myös vaikutuksia 
biologiseen monimuotoisuuteen, 
ekosysteemien ja elinympäristöjen 
koskemattomuuteen, ravintoketjun eri 
tasojen väliseen tasapainoon ja 
geneettiseen vaihteluun;

Or. en

Tarkistus 243
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistävät kalastuskäytänteitä, 
välineitä, kalakantojen arviointia ja 
ekosysteemiin kohdistuvia 
kalastustoiminnan vaikutuksia koskevaa 
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tutkimusta, jolla pyritään 
vähimmäistämään tai välttämään 
kalastuksen haitalliset vaikutukset meren 
elollisiin luonnonvaroihin ja 
elinympäristöihin;

Or. en

Perustelu

Rahoitusta on annettava saataville tutkimustyöhön, joka koskee kalastuskäytänteitä, välineitä, 
kalakantojen arviointia ja ekosysteemiin kohdistuvia kalastustoiminnan vaikutuksia ja jolla 
pyritään vähimmäistämään tai välttämään kalastuksen haitalliset vaikutukset meren elollisiin 
luonnonvaroihin ja elinympäristöihin.

Tarkistus 244
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistävät kalakantojen arviointia.

Or. en

Tarkistus 245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 
kalastusalukselle ja samanlaiselle 
laitteelle useammin kuin kerran 
ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 246
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 
kalastusalukselle ja samanlaiselle laitteelle 
useammin kuin kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 
kalastusalukselle ja samanlaiselle laitteelle 
useammin kuin kerran ohjelmakaudessa, ja 
tuen myöntämisen ehtona on, että sillä ei 
saa lisätä kalastusaluksen 
kalastuskapasiteettia.

Or. en

Tarkistus 247
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 
1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 
laitteen osoitetaan olevan 
kokovalikoivuudeltaan parempi tai 
vaikuttavan muihin kuin kohdelajeihin 
vähemmän kuin standardipyydys tai muu 
laite, joka sallitaan unionin 
lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden asiaa 
koskevassa kansallisessa laissa, joka on 
annettu [YKP:stä annetussa asetuksessa] 
tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä.

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 
1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 
laitteen osoitetaan olevan 
kokovalikoivuudeltaan merkittävästi 
parempi tai vaikuttavan ekosysteemiin ja 
muihin kuin kohdelajeihin vähemmän kuin 
standardipyydys tai muu laite, joka 
sallitaan unionin lainsäädännössä tai 
jäsenvaltioiden asiaa koskevassa 
kansallisessa laissa, joka on annettu 
[YKP:stä annetussa asetuksessa] 
tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä.
Tukea voidaan myöntää vain sillä 
ehdolla, että investoinneilla ei lisätä 
käytettävien pyydysten määrää;

Or. en



PE492.700v01-00 16/74 AM\907191FI.doc

FI

Tarkistus 248
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellaisille unionin kalastusalusten 
omistajille, joiden alukset on rekisteröity 
aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat 
harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena;

(a) sellaisille unionin kalastusalusten 
omistajille, joiden alukset on rekisteröity 
aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat 
harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 120 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena;

Or. en

Perustelu

Tuen on oltava mahdollisimman kohdennettua ja vaikuttavaa. Tukikelpoisten aktiivisten 
alusten on kalastettava aktiivisesti vähintään kaksi kuukautta vuodessa.

Tarkistus 249
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tukea myönnetään vain sillä ehdolla, 
että kyseinen alus ei kuulu 
ylikapasiteetilla toimivaan laivastoon ja 
siihen sovelletaan tiukkoja 
ympäristökriteerejä, jotta tuella ei 
kannusteta liian suureen 
kalastuskapasiteettiin tai 
liikakalastukseen.

Or. en

Perustelu

Komissio on määrittänyt nykyisen ylikapasiteetin YKP:n rakenteen keskeiseksi puutteeksi. 
Julkista tukea ei pidä käyttää ylikapasiteetilla toimivien alusten/kantojen nykyaikaistamiseen. 
Useat alukset ovat aiemmin saaneet tukea nykyaikaistamista varten ja vain viikkoja 
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myöhemmin tukea romuttamista varten. Asetuksen 36 artiklan nojalla myönnettävään tukeen 
on sisällytettävä ehtoja ja rajoituksia, joilla estetään EMKR:stä myönnettävän, etuaseman 
antavan (tai etuaseman mahdollisesti antavan) kalastustuen tahaton tai tahallinen 
väärinkäyttö.

Tarkistus 250
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 
sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai hankkia uutta teknistä tai 
organisatorista tietämystä, jolla 
vähennetään kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan 
meren elollisten luonnonvarojen 
kestävämpi käyttö.

1. Jotta voitaisiin edistää kestävää 
ekosysteemeihin perustuvaa kalastusta ja 
vesiviljelyn hallintaa, myös
poisheittämisen ja sivusaaliiden 
lopettamista, ja helpottaa siirtymistä meren 
elollisten luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään senkokoisina, että
kestävä enimmäistuotto voidaan saavuttaa 
vuoteen 2015 mennessä ja ympäristön 
hyvä tila voidaan palauttaa vuoteen 2020 
mennessä ja pitää kyseisellä tasolla, 
EMKR:n tukea voidaan myöntää 
hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää 
tai hankkia uutta teknistä tai organisatorista 
tietämystä, jolla vähennetään 
kalastustoiminnan ympäristövaikutuksia tai 
saadaan aikaan meren elollisten 
luonnonvarojen kestävämpi käyttö.

Or. en

Tarkistus 251
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 
sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai hankkia uutta teknistä tai 
organisatorista tietämystä, jolla 
vähennetään kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan 
meren elollisten luonnonvarojen 
kestävämpi käyttö.

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 
sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa 
siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 
myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 
kehittää tai hankkia uutta teknistä tai 
organisatorista tietämystä, jolla 
vähennetään kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia, myös vähennetään 
meren elinympäristöihin kohdistuvia 
vahinkoja ja parannetaan 
kalastustoiminnan valikoivuutta, jotta
saadaan aikaan meren elollisten 
luonnonvarojen kestävämpi käyttö, joka 
perustuu kalastuksenhoitoon 
sovellettavaan ennalta varautumiseen 
perustuvaan lähestymistapaan ja 
ekosysteemilähtöiseen lähestymistapaan.

Or. en

Perustelu

Korvataan tarkistus 27.

Tarkistus 252
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 
toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen 
kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava 
näiden toimien tulokset.

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 
toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen 
kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava 
näiden toimien tulokset ja annettava ne 
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julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 253
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta edistettäisiin kalastajien 
osallistumista merten biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojeluun ja ennallistamiseen, mukaan 
lukien palvelut, joita he tarjoavat kestävän 
kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n 
tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin:

1. Jotta edistettäisiin kalastajien ja muiden 
sidosryhmien osallistumista merten 
biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojeluun ja 
ennallistamiseen, mukaan lukien palvelut, 
joita he tarjoavat kestävän 
kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n 
tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin:

Or. en

Tarkistus 254
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jätteiden kerääminen merestä, 
esimerkiksi kadonneiden pyydysten ja 
meressä olevien roskien kerääminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Korvataan tarkistus 28.
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Tarkistus 255
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jätteiden kerääminen merestä, 
esimerkiksi kadonneiden pyydysten ja 
meressä olevien roskien kerääminen;

a) jätteiden kerääminen merestä, 
esimerkiksi kadonneiden tai pois 
heitettyjen pyydysten kerääminen;

Or. en

Tarkistus 256
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Natura 2000 -alueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY sekä neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY nojalla 
vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

d) Natura 2000 -alueiden tunnistaminen, 
valinta, nimittäminen, hoito, 
ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY sekä neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY nojalla 
vahvistettujen toimintajärjestystä 
koskevien puitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 257
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) merten suojelualueiden hoito, 
ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

e) merten suojelualueiden tunnistaminen, 
valinta, nimittäminen, hoito, 
ennallistaminen ja seuranta ottaen 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/56/EY 
13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
alueellisten suojelutoimenpiteiden 
toteuttaminen;

Or. en

Tarkistus 258
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sellaisten kalakantojen 
elvytysalueiden yhdenmukaisen verkoston 
tunnistaminen, valinta, nimittäminen, 
hoito, ennallistaminen ja seuranta, joilla 
kaikki kalastustoiminta on kielletty ja 
jotka kattavat myös kalakantojen 
tuotantokyvyn kannalta tärkeitä alueita, 
etenkin kalakantojen 
poikastuotantoalueita, kutupaikkoja ja 
syönnösalueita, ja jotka vastaavat 
vähintään 20 prosenttia kunkin 
jäsenvaltion aluevesistä;

Or. en

Tarkistus 259
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) osallistuminen muihin biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja 
parantamiseen tähtääviin toimiin, kuten 
merten ja rannikoiden luontotyyppien 
ennallistamiseen kestävien kalakantojen 
tukemiseksi.

f) osallistuminen muihin biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja 
parantamiseen tähtääviin toimiin, joilla 
torjutaan kalastus- ja vesiviljelytoimien 
vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemien 
koskemattomuuteen, kuten merten ja 
rannikoiden luontotyyppien 
ennallistamiseen kestävien kalakantojen 
tukemiseksi ja ympäristön hyvän tilan 
saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 260
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kalastajille annettava ja kalastajien 
toteuttama ympäristökasvatus merten 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 261
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 
tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 
tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä 

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 
tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 
tai kasvihuonekaasupäästöjä;
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kalastusalusten energiatehokkuutta;

Or. en

Perustelu

Asetuksen 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla investoinneilla voi olla ei-toivottuja 
sivuvaikutuksia. Aiempaa energiatehokkaampi alus voi yleensä lisätä kalastuspainetta, jos 
polttoaineen hintaa ei koroteta saatujen energiahyötyjen tasapainottamiseksi. 
Energiakustannukset ovat käyttökustannuksia, eikä niitä pitäisi tukea välillisesti rahastosta. 
Näin ollen tuella on energiatehokkuuden sijaan edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä.

Tarkistus 262
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 
tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 
tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä 
kalastusalusten energiatehokkuutta;

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 
tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 
tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä 
kalastusalusten energiatehokkuutta
edellyttäen, että investoinnilla ei lisätä 
kalastusaluksen kalastuskapasiteettia;

Or. en

Tarkistus 263
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) pääkoneen tai apukoneiden 
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, 
jotta voidaan vähentää 
epäpuhtauspäästöjä tai 
kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä alusten 
energiatehokkuutta lisäämättä alusten 
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kapasiteettia;

Or. fr

Perustelu

EU:n kalastuslaivasto vanhenee ja sitä on kyettävä nykyaikaistamaan, jotta kalastajille 
voidaan taata hyvät työskentelyolot ja paras mahdollinen turvallisuus. Lisäksi on 
huomioitava alusten energiatehokkuus.

Tarkistus 264
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energiatehokkuustarkastuksiin ja 
-järjestelmiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla investoinneilla voi olla ei-toivottuja 
sivuvaikutuksia. Aiempaa energiatehokkaampi alus voi yleensä lisätä kalastuspainetta, jos 
polttoaineen hintaa ei koroteta saatujen energiahyötyjen tasapainottamiseksi. 
Energiakustannukset ovat käyttökustannuksia, eikä niitä pitäisi tukea välillisesti rahastosta. 
Näin ollen tuella on energiatehokkuuden sijaan edistettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä.

Tarkistus 265
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

b a) muihin hankkeisiin, joiden 
tavoitteena on vähentää meren 
luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta, 
joka on yhteydessä ilmastonmuutokseen.
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Or. en

Tarkistus 266
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen 
osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tukea on myönnettävä myös energiatehokkaille koneille, jotka eivät ylitä kyseiselle 
jäsenvaltiolle määritettyjä kalastuslaivastokapasiteetin enimmäistasoja.

Tarkistus 267
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen osalta 
ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
kalastusalusten omistajille ja saman 
kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa.

Or. fr

Perustelu

EU:n kalastuslaivasto vanhenee ja sitä on kyettävä nykyaikaistamaan, jotta kalastajille 
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voidaan taata hyvät työskentelyolot ja paras mahdollinen turvallisuus. Lisäksi on 
huomioitava alusten energiatehokkuus.

Tarkistus 268
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen osalta 
ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea voidaan myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen tietyin ehdoin, 
esimerkiksi jos kyseessä on 
pienimuotoista rannikkokalastusta 
harjoittava laivasto, jossa on käytetty 
vanhan tekniikan mukaisia koneita, 
edellyttäen, että niillä ei lisätä aluksen 
kalastuskapasiteettia ja pyyntiponnistusta. 
Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
kalastusalusten omistajille ja saman 
kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa samantyyppistä sijoitusta 
varten.

Or. en

Perustelu

Tukea on myönnettävä vanhan tekniikan mukaisten pääkoneiden tai apukoneiden 
korvaamiseen uusilla, entistä energiatehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä koneilla 
edellyttäen, että niillä ei lisätä aluksen kalastuskapasiteettia.

Tarkistus 269
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 
apukoneiden korvaamiseen tai 
nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 
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myöntää ainoastaan kalastusalusten 
omistajille ja saman kalastusaluksen 
osalta ainoastaan kerran 
ohjelmakaudessa.

myöntää kalastusalusten omistajille, 
kalastajajärjestöille ja viranomaisille. 

Or. es

Tarkistus 270
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden 
hyödyntäminen

Tuotteiden laatu ja alikäytettyjen 
kalansaaliin osien arvon lisääminen

Or. en

Tarkistus 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saaliiksi saatujen kalojen laadun 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää aluksiin tätä tarkoitusta varten 
tehtäviin investointeihin.

1. Saaliiksi saatujen kalojen laadun 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää aluksiin tätä tarkoitusta varten 
tehtäviin jalostus- ja 
kaupanpitämisprosessiin liittyviin
investointeihin.

Or. es

Tarkistus 272
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta



PE492.700v01-00 28/74 AM\907191FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää alukseen tehtäviin investointeihin, 
joiden tavoitteena on hyödyntää 
kaupallisten kantojen tahattomat saaliit 
mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

2. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
alukseen tehtäviin investointeihin, joiden 
tavoitteena on lisätä alikäytettyjen 
kalansaaliin osien arvoa [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 273
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää alukseen tehtäviin investointeihin, 
joiden tavoitteena on hyödyntää 
kaupallisten kantojen tahattomat saaliit 
mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää alukseen tehtäviin jalostus- ja 
kaupanpitämisprosessiin liittyviin
investointeihin, joiden tavoitteena on 
hyödyntää kaupallisten kantojen tahattomat 
saaliit mahdollisimman hyvin ja lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa.

Or. es
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Tarkistus 274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan mukaista tukea ei 
myönnetä samalle kalastusalukselle tai 
samalle tuensaajalle useammin kuin 
kerran ohjelmakaudessa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 
ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 
kahtena vuotena.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää sellaisille unionin 
kalastusalusten omistajille, joiden alukset 
ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena, 
ja kalastajajärjestöille.

Or. es

Tarkistus 276
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Purettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 

1. Purettujen tuotteiden laadun 
parantamiseksi, energiatehokkuuden 
lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 
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edistämiseksi tai turvallisuuden ja 
työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 
tai purkupaikkoja, mukaan lukien 
investoinnit jätteiden ja meressä olevien 
roskien keruulaitteisiin.

edistämiseksi tai turvallisuuden ja 
työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 
tai purkupaikkoja, mukaan lukien 
investoinnit jätteiden ja meressä olevien 
roskien, kuten kadonneiden tai 
vahingoittuneiden talteen otettujen 
pyydysten ja meressä olevien roskien
keruulaitteisiin;

Or. en

Perustelu

Korvataan 38 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus 28, koska tarkistus on tässä 
yhteydessä asianmukaisempi.

Tarkistus 277
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
helpottamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää kalasatamiin ja purkupaikkoihin 
tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena 
on hyödyntää kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin 
ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien 
arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus-
ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

2. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
kalasatamiin ja purkupaikkoihin tehtäviin 
investointeihin, joiden tavoitteena on lisätä 
alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 278
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
helpottamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää kalasatamiin ja purkupaikkoihin 
tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena 
on hyödyntää kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin ja 
lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien 
arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] 15 artiklan ja 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan 
mukaisesti.

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen 
helpottamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää kalasatamiin ja purkupaikkoihin 
tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena 
on hyödyntää kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin ja 
lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien 
arvoa.

Or. es

Tarkistus 279
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastajien turvallisuuden 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää investointeihin kalastussuojien 
rakentamiseksi tai nykyaikaistamiseksi.

3. Kalastajien turvallisuuden 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää investointeihin kalastussuojien 
nykyaikaistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 280
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tukea ei voida myöntää uusien 
satamien, uusien purkupaikkojen tai 
uusien huutokauppahallien 
rakentamiseen.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 281
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sisävesikalastuksesta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi, 
energiatehokkuuden lisäämiseksi, 
purettujen kalojen laadun parantamiseksi 
taikka turvallisuuden tai työolojen 
parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

1. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 282
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä olevassa 33, 36 ja 39 artiklassa 
tehtyjä viittauksia kalastusaluksiin pidetään 
viittauksina yksinomaan sisävesillä 
toimiviin aluksiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Tarkistus 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä olevassa 36 artiklassa tehtyjä 
viittauksia meriympäristöön pidetään 
viittauksina ympäristöön, jossa 
sisävesikalastusalus harjoittaa 
toimintaansa.

b) edellä olevassa 36 artiklassa tehtyjä 
viittauksia meriympäristöön pidetään 
viittauksina ympäristöön, jossa 
sisävesikalastusta harjoitetaan.

Or. es

Tarkistus 284
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sisävesikalastajien toiminnan 
monipuolistamisen jatkamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää sisävesikalastusta 
harjoittavien alusten siirtämiseen muuhun 
kuin kalastustoimintaan tämän asetuksen 
32 artiklassa säädetyin edellytyksin.

3. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon).

Or. es

Tarkistus 285
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi 
32 artiklassa tehtyjä viittauksia 
kalastusaluksiin pidetään viittauksina 

4. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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yksinomaan sisävesillä toimiviin aluksiin.

Or. es

Tarkistus 286
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vesieläimistön ja -kasviston 
suojelemiseksi ja kehittämiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää sisävesikalastajien 
osallistumiseen Natura 2000 -alueiden 
hoitoon, ennallistamiseen ja seurantaan, jos 
kyseiset alueet koskevat suoraan 
kalastustoimintaa, sekä sisävesien 
ennallistamiseen, mukaan lukien vaeltavien 
lajien kutualueet ja vaellusreitit, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan 1 
kohdan d alakohdan soveltamista.

5. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 287
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän artiklan nojalla tukea saavat alukset 
jatkavat toimintaansa yksinomaan 
sisävesillä.

6. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Tarkistus 288
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
V osasto – II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn kestävä kehitys Vesiviljelyn kestävä hallinta ja kehitys

Or. en

Tarkistus 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki on 
rajoitettava vesiviljely-yrityksiin, ellei 
nimenomaisesti toisin säädetä.

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki 
myönnetään vesiviljely-yrityksille, 
vesiviljelijä- ja kalastajajärjestöille ja 
luonnollisille henkilöille.

Or. es

Tarkistus 290
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki on
rajoitettava vesiviljely-yrityksiin, ellei 
nimenomaisesti toisin säädetä.

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki on 
rajoitettava luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn keskittyviin kestäviin 
vesiviljely-yrityksiin, ellei nimenomaisesti 
toisin säädetä.

Or. en
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Tarkistus 291
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kehitetään tai tuodaan markkinoille 
uusia tai viimeisimpään kehitykseen 
verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, 
uusia tai parannettuja prosesseja taikka 
uusia tai parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä.

b) kehitetään tai tuodaan markkinoille 
uusia tai viimeisimpään kehitykseen 
verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, 
uusia tai parannettuja prosesseja taikka 
uusia tai parannettuja hallinto- ja 
organisaatiojärjestelmiä, jotka vastaavat 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 2 artiklassa ja 3 artiklan 
c kohdassa esitettyjä yleisiä tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 292
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä artiklassa tarkoitetut toimet on 
toteutettava yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä hyväksytyn tieteellisen 
tai teknisen elimen kanssa, ja kyseisen 
elimen on validoitava näiden toimien 
tulokset.

2. Tässä artiklassa tarkoitetut toimet on 
toteutettava yhteistyössä kunkin 
jäsenvaltion julkisia hankintoja koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvän 
yritysluokituksen mukaisesti hyväksytyn 
tieteellisen tai teknisen elimen kanssa.

Or. es

Tarkistus 293
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa 
erityisesti sallimalla vesiviljely-yrityksen
huolehtia omien vesiviljelytuotteidensa 
jalostuksesta, kaupan pitämisestä ja 
suoramyynnistä;

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa 
erityisesti sallimalla vesiviljelyalan
huolehtia omien vesiviljelytuotteidensa 
jalostuksesta, kaupan pitämisestä ja 
suoramyynnistä;

Or. es

Tarkistus 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten
tuloja kehittämällä uusia vesiviljelylajeja, 
joiden markkinanäkymät ovat hyvät;

b) monipuolistetaan vesiviljelyalan tuloja 
kehittämällä uusia vesiviljelylajeja, joiden 
markkinanäkymät ovat hyvät;

Or. es

Tarkistus 295
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten
tuloja kehittämällä vesiviljelyn 
ulkopuolisia täydentäviä toimintoja.

c) monipuolistetaan vesiviljelyalan tuloja 
kehittämällä vesiviljelyn ulkopuolisia 
täydentäviä toimintoja.

Or. es

Tarkistus 296
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE492.700v01-00 38/74 AM\907191FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää 
vesiviljely-yrityksille ainoastaan sillä 
ehdolla, että vesiviljelyn ulkopuoliset 
täydentävät toiminnot liittyvät yrityksen 
pääasialliseen vesiviljelyalan toimintaan, 
kuten ongintamatkailuun, vesiviljelyalan 
ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan 
koulutustoimintaan.

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan 
mukaista tukea voidaan myöntää 
ainoastaan sillä ehdolla, että vesiviljelyn 
ulkopuoliset täydentävät toiminnot liittyvät 
yrityksen pääasialliseen vesiviljelyalan 
toimintaan, kuten ongintamatkailuun, 
vesiviljelyalaa ja -tuotteita koskevan 
tiedon levittämiseen liittyvään 
vesiviljelymatkailuun, vesiviljelyalan 
ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan 
koulutustoimintaan.

Or. es

Tarkistus 297
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisten, tieteellisten, oikeudellisten tai 
taloudellisten neuvontapalvelujen 
tarjontaan.

b) ympäristöä koskevien, teknisten, 
tieteellisten, oikeudellisten tai 
taloudellisten neuvontapalvelujen 
tarjontaan.

Or. en

Tarkistus 298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 

Poistetaan.
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ainoastaan julkisoikeudellisille elimille, 
jotka on valittu perustamaan laitoksen 
neuvontapalvelut. Edellä 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan 
myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-
yrityksille tai vesiviljelyalan 
tuottajajärjestöille.

Or. es

Tarkistus 299
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vesiviljelylaitokset eivät voi saada 
tukea neuvontapalveluihin useammin 
kuin kerran ohjelmakaudessa kunkin 2 
kohdan a–e alakohdassa tarkoitetun 
palveluluokan osalta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 300
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoon 
vesiviljely-yritysten tai ammattialan 
järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, 
mukaan lukien tieteelliset elimet tai 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
edistävät elimet.

b) verkostoitumiseen sekä merten ja 
makean veden ekosysteemeihin ja 
maaekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähimmäistämistä koskevien 
kokemusten ja parhaiden käytänteiden 
vaihtoon kestävien vesiviljely-yritysten tai 
ammattialan järjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kesken, mukaan lukien 
tieteelliset elimet tai miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa edistävät elimet.
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Or. en

Tarkistus 301
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea ei voida myöntää suurille 
vesiviljely-yrityksille.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tukea ei voida myöntää suurille 
vesiviljely-yrityksille, paitsi jos ne jakavat 
tietoja pk-yritysten kanssa.

Or. en

Tarkistus 302
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vesiviljelypaikkojen ja 
-infrastruktuurien kehittämisen 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

1. Vesiviljelypaikkojen ja 
-infrastruktuurien kestävän kehittämisen 
edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

Or. en

Tarkistus 303
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten 
soveltuvien alueiden määrittelyyn ja 

a) sellaisten vesiviljelyn kehittämiseen 
parhaiten soveltuvien alueiden 
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kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan 
huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 
prosessit;

määrittelyyn ja kartoitukseen, joilla 
vesiviljelyn vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ekosysteemien 
koskemattomuuteen on vähimmäistetty 
täysin unionin ympäristölainsäädännön 
mukaisesti, ottaen tapauksen mukaan 
huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 
prosessit;

Or. en

Tarkistus 304
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uusien vesiviljelyn harjoittajien 
kannustaminen

Uusien kestävien vesiviljelyn harjoittajien 
kannustaminen

Or. en

Tarkistus 305
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia uusia toimijoita 
perustamaan vesiviljely-yrityksiä.

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia uusia 
pienimuotoista toimintaa harjoittavia 
toimijoita perustamaan kestäviä 
vesiviljely-yrityksiä.

Or. en
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Tarkistus 306
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) kehittävät ensisijaisesti 
kasvinsyöjälajien vesiviljelyä ja tuottavat 
ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita;

Or. en

Tarkistus 307
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- a) keskittyvät luonnonmukaiseen ja 
suljettuihin järjestelmiin perustuvaan 
vesiviljelyyn;

Or. en

Tarkistus 308
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa 
vesiviljelyalan mikro- tai pienyritystä
tällaisen yrityksen päällikön 
ominaisuudessa;

b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa 
vesiviljelyalan yritystä tällaisen yrityksen 
päällikön ominaisuudessa;

Or. sv
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Tarkistus 309
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) esittävät vesiviljelytoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman.

c) esittävät vesiviljelytoimintansa 
kehittämiseksi taloudellisesti 
toteutettavissa olevan 
liiketoimintasuunnitelman.

Or. sv

Tarkistus 310
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) laativat yritykselle 
toimintasuunnitelman, joka katsotaan 
ympäristön kannalta kestäväksi asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 mukaisesti.

Or. sv

Tarkistus 311
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) vähennetään merkittävästi veteen 
kohdistuvia vesiviljely-yritysten 
vaikutuksia erityisesti vähentämällä 
käytetyn veden määrää tai parantamalla 
poistoveden laatua muun muassa 
multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien 

a) vähennetään merkittävästi veteen 
kohdistuvia vesiviljely-yritysten 
vaikutuksia erityisesti vähentämällä 
käytetyn veden tai käytettyjen kemikaalien 
ja antibioottien määrää tai parantamalla 
poistoveden laatua muun muassa 
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käytön avulla; multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien 
käytön avulla;

Or. en

Tarkistus 312
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) rajoitetaan vesiviljely-yritysten kielteisiä 
vaikutuksia luontoon tai biologiseen 
monimuotoisuuteen;

b) rajoitetaan vesiviljely-yritysten kielteisiä 
vaikutuksia luontoon tai biologiseen 
monimuotoisuuteen, etenkin vaikutuksia 
luonnonvaraisiin kalakantoihin, 
saalistajalajien välisiin suhteisiin, 
myrkyllisten kemikaalien ja antibioottien 
käyttöön, luonnonoloihin joutuneisiin 
viljeltyihin kaloihin ja vierasperäisten 
lajien tuontiin sekä muita voimaperäiseen 
vesiviljelyyn liittyviä 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 313
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankitaan laitteita, joiden tarkoituksena 
on suojata vesiviljelylaitoksia neuvoston ja 
Euroopan parlamentin 
direktiivillä 2009/147/EY ja neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY suojelluilta 
luonnonvaraisilta saalistajalajeilta;

c) hankitaan muita kuin tappavia 
karkotuslaitteita, joiden tarkoituksena on 
suojata vesiviljelylaitoksia neuvoston ja 
Euroopan parlamentin 
direktiivillä 2009/147/EY ja neuvoston 
direktiivillä 92/43/ETY suojelluilta 
luonnonvaraisilta saalistajalajeilta;

Or. en
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Tarkistus 314
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea voidaan myöntää vain, jos 
nilviäisten saastumisesta johtuva korjuun 
keskeyttäminen on seurausta toksiineja 
tuottavan planktonin lisääntymisestä tai 
biotoksiineja sisältävän planktonin 
esiintymisestä, ja jos

2. Tukea voidaan myöntää vain, jos 
nilviäisten saastumisesta johtuva korjuun 
keskeyttäminen on seurausta toksiineja 
tuottavan planktonin lisääntymisestä tai 
biotoksiineja sisältävän planktonin 
esiintymisestä tai kolibakteerien (E.Coli) 
lisääntymisestä ja jos

Or. es

Tarkistus 315
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se kestää yhtäjaksoisesti yli neljä 
kuukautta; tai

a) se kestää yhden kuukauden; tai

Or. es

Tarkistus 316
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Korvausta voidaan myöntää enintään 
12 kuukauden ajalta koko 
ohjelmakaudella.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 317
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen, 
jotta vesiviljely-yritykset voivat noudattaa
i) viljeltävien kalojen hyvinvointia 
koskevaa suositusta, jonka 
tuotantoeläinten suojelua koskevaan 
eurooppalaiseen yleissopimukseen liittyvä 
pysyvä komitea on hyväksynyt, ja
ii) Maailman eläintautijärjestön 
suosituksia viljelykalojen hyvinvoinnista 
kuljetuksen ja lopetuksen aikana.

Or. en

Tarkistus 318
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) epäsuotuisat sääolot; Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 319
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on todettava 
virallisesti epäsuotuisten sääolojen tai 
vesiviljelyssä esiintyvän taudin 
esiintyminen.

Toimivaltaisen alueviranomaisen tai
asianomaisen jäsenvaltion on todettava 
virallisesti epäsuotuisten sääolojen tai 
vesiviljelyssä esiintyvän taudin 
esiintyminen.

Or. es

Tarkistus 320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.

Toimivaltainen alueviranomainen tai
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.

Or. es

Tarkistus 321
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
hyödyntävät täysimääräisesti meri- ja 
rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä.

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 
hyödyntävät kestävästi meri- ja 
rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä 
täysimääräisesti.

Or. en
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Tarkistus 322
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistettava paikallisyhteisöjen 
osallistuminen ekosysteemilähtöiseen 
kalastukseen ja vesiviljelyn hallintaan ja 
ekosysteemien koskemattomuuteen 
kohdistuvien kalastus- ja 
vesiviljelytoimien vaikutusten 
rajoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 323
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla
Varastointituki

Poistetaan.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
sellaisille hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden liitoille 
maksettaviin korvauksiin, jotka 
varastoivat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] liitteessä II lueteltuja 
kalastustuotteita, edellyttäen, että tuotteet 
varastoidaan [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 35 ja 36 artiklan mukaisesti 
seuraavasti:
a) varastointituen määrä ei voi olla 
suurempi kuin asianomaisten tuotteiden 
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vakauttamis- ja varastointitoimiin 
liittyvien teknisten ja rahoituskulujen 
määrä;
b) varastointitukikelpoiset määrät eivät 
voi olla yli 15 prosenttia kyseessä olevien, 
tuottajajärjestön myyntiin saattamien 
tuotteiden vuotuisista määristä;

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää 
seuraavia prosenttiosuuksia 
tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä 
kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräisestä vuotuisesta arvosta 
kaudella 2009–2011. Ellei 
tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan 
pidettyä tuotantoa kaudella 2009–2011, 
huomioon on otettava tällaisen jäsenen 
ensimmäisten kolmen tuotantovuoden 
aikana kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräinen vuotuinen arvo:

– 1 % vuonna 2014
– 0,8 % vuonna 2015
– 0,6 % vuonna 2016
– 0,4 % vuonna 2017

0,2 % vuonna 2018
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 
lakkautetaan vuoteen 2019 mennessä.
Tukea voidaan myöntää vasta sitten, kun 
tuotteet on luovutettu käytettäväksi 
ihmisravintona.
4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
alueillaan sovellettavien teknisten ja 
rahoituskulujen määrä seuraavasti:
a) tekniset kulut on laskettava vuosittain 
vakauttamis- ja varastointitoimiin 
liittyvien välittömien kustannusten 
perusteella;
b) rahoituskulut on laskettava vuosittain 
käyttäen kussakin jäsenvaltiossa 
vuosittain vahvistettua korkoa;
c) tekniset ja rahoituskulut on julkaistava.
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5. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
varmistaakseen, että varastointitukea 
saavat tuotteet täyttävät tässä artiklassa 
vahvistetut vaatimukset. Kyseisiä 
tarkastusjärjestelyjä varten 
varastointituen saajien on pidettävä 
varastokirjanpitoa kuhunkin luokkaan 
kuuluvista varastoiduista tuotteista, jotka 
tuodaan myöhemmin uudelleen 
markkinoille ihmisravinnoksi.

Or. en

Perustelu

Tuottajajärjestöt eivät hyödynnä tämän toimenpiteen nojalla myönnettävää tukea riittävästi 
nykyisessä rahoituskehyksessä. Toimenpiteen rahoituksen jatkamisen sijaan varastointituki on 
lakkautettava kokonaisuudessaan, etenkin kun otetaan huomioon, että 100 prosenttia 
toimenpiteen rahoituksesta saadaan (poikkeuksellisesti) EU:lta.

Tarkistus 324
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) luoda julkisten viranomaisten 
toteuttamia markkinakannustimia, jotka 
vastaavat poisheittämisen kieltämistä ja 
sivusaaliiden vähimmäistämistä koskevia 
yleisiä tavoitteita, kuten julkinen rahasto, 
joka hallinnoi poisheittämistä koskevasta 
kiellosta saatavia tuloja ja osoittaa 
kyseisiä tuloja tieteellisestä neuvonnasta, 
kalakantojen arvioinnista ja seurannasta 
ja valvonnasta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 325
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ylijäämäiset tai vajaasti hyödynnetyt 
lajit;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 326
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ylijäämäiset tai vajaasti hyödynnetyt 
lajit;

i) vajaasti hyödynnetyt lajit;

Or. en

Tarkistus 327
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tahattomat saaliit, jotka on purettu 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti;

ii) tahattomat saaliit, jotka on purettu 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti;

Or. fr
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Perustelu

Olisi haitallista kieltää kokonaan saaliiden poisheittäminen, sillä sen toteuttaminen olisi 
kalastajille mahdotonta.

Tarkistus 328
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toteuttaa kalatalous- ja 
vesiviljelytuotteiden alueellisia, kansallisia 
tai kansalliset rajat ylittäviä 
menekinedistämiskampanjoita.

f) toteuttaa alueellisia, kansallisia tai 
kansalliset rajat ylittäviä 
menekinedistämiskampanjoita sellaisten 
kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden osalta, 
jotka asetuksen (EY) N:o 834/2007 
nojalla katsotaan luonnonmukaisiksi tai 
joiden ympäristövaikutus katsotaan 
vähäiseksi.

Or. sv

Tarkistus 329
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää kalastus- ja vesiviljelytuotteita 
eläinproteiinin terveellisinä lähteinä 
julkisten elinten toteuttamien alueellisten 
tai kansallisten kampanjoiden avulla.

Or. en

Tarkistus 330
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

72 artikla Poistetaan.
Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostamista koskeviin investointeihin,
a) joilla edistetään energiansäästöä tai 
vähennetään ympäristövaikutuksia, 
mukaan lukien jätteiden käsittely;
b) jotka liittyvät sellaisten lajien 
jalostukseen, joita hyödynnetään 
kaupallisesti vain vähän tai ei lainkaan;
c) jotka liittyvät pääasiallisesta 
jalostustoiminnasta saatavien 
sivutuotteiden jalostukseen;
d) jotka liittyvät luonnonmukaisten 
vesiviljelytuotteiden jalostukseen, jota 
säännellään neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 6 ja 7 artiklalla.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään yksinomaan [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) 
N:o […]] IV osastossa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta.

Or. sv

Tarkistus 331
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jotka liittyvät luonnonmukaisten
vesiviljelytuotteiden jalostukseen, jota 
säännellään neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 6 ja 7 artiklalla.

d) jotka liittyvät kestävien
vesiviljelytuotteiden jalostukseen.
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Or. es

Tarkistus 332
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

d a) jotka edistävät työolojen paranemista;

Or. es

Tarkistus 333
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) joilla parannetaan ja seurataan 
hygieniaoloja ja kansanterveyttä tai 
tuotteiden laatua;

Or. es

Tarkistus 334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) jotka liittyvät uusien tuotteiden 
tuottamiseen tai kaupan pitämiseen, 
uusien teknologioiden soveltamiseen tai 
innovatiivisten tuotantomenetelmien 
kehittämiseen.
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Or. es

Tarkistus 335
Kārlis Šadurskis

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

Komission teksti Tarkistus

d a) jotka johtavat uusiin tai entistä 
parempiin tuotteisiin, uusiin tai entistä 
parempiin menettelyihin tai uusiin tai 
entistä parempiin hallinta- ja 
organisaatiojärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamista koskevan tuen on katettava myös jalostamiseen 
tehtävät investoinnit kalastustuotteiden arvon lisäämiseksi. Tällä edistettäisiin niiden 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista, jotka alalle on asetettu YKP:ssä.

Tarkistus 336
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
myönnetään yksinomaan [yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen (EU) 
N:o […]] IV osastossa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Investointeihin annettavaa tukea on oltava saatavilla myös avustuksina.
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Tarkistus 337
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007 
käyttöön otettuun korvausjärjestelmään, 
joka koskee Azorien, Madeiran, 
Kanariansaarten, Ranskan Guyanan ja 
Réunionin tiettyjen kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, 
viljelyssä ja kaupan pitämisessä 
toimijoille aiheutuneita lisäkustannuksia.

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 338
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ovat kolmansien maiden alusten 
pyytämiä, lukuun ottamatta Venezuelan 
lipun alla purjehtivia unionin vesillä 
toimivia kalastusaluksia;

a) ovat kolmansien maiden alusten 
pyytämiä;

Or. sv

Tarkistus 339
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin kalastus- tai vesiviljelytuotteen Poistetaan.
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osalta kyseisten alueiden erityisistä 
haitoista aiheutuvat lisäkustannukset; ja

Or. sv

Tarkistus 340
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) mahdollinen muu tuki, jota tuensaaja 
saa tai on saanut toimintaansa varten.

Or. sv

Tarkistus 341
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 
biologisten, teknisten, ympäristöä 
koskevien ja sosioekonomisten tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman puitteissa.

1. EMKR:stä tuetaan sellaisten
ensisijaisten biologisten, teknisten, 
ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä, jotka 
ovat tarpeen ekosysteemilähtöisen 
kalastuksen ja vesiviljelyn kestävää 
hallintaa varten, mukaan luettuina tiedot 
pyydettävien lajien kantojen 
palauttamiseksi sellaisia tasoja 
suuremmiksi ja pitämiseksi senkokoisina, 
että kestävä enimmäistuotto voidaan 
saavuttaa vuoteen 2015 mennessä ja 
ympäristön hyvä tila voidaan palauttaa ja 
pitää kyseisellä tasolla vuoteen 2020 
mennessä direktiivin 2008/56/EY 
vaatimusten mukaisesti, [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
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monivuotisen ohjelman puitteissa.

Or. en

Tarkistus 342
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
kerääminen, hallinnointi ja käyttö;

Or. en

Tarkistus 343
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 
täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 
hallinnointi ja käyttö;

a) sellaisten tietojen hallinnointi ja käyttö, 
jotka on tarkoitettu tieteellisiin 
analyyseihin ja YKP:n täytäntöönpanoon 
ja pyydettävien lajien kantojen 
palauttamiseen sellaisia tasoja 
suuremmiksi ja pitämiseksi senkokoisina, 
että kestävä enimmäistuotto voidaan 
saavuttaa vuoteen 2015 mennessä ja 
ympäristön hyvä tila voidaan palauttaa ja 
pitää kyseisellä tasolla vuoteen 2020 
mennessä direktiivin 2008/56/EY 
vaatimusten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 344
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-
ohjelmat;

b) kansalliset ja alueelliset monivuotiset 
näytteenotto-ohjelmat;

Or. es

Tarkistus 345
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin alueellisiin 
koordinointikokouksiin, sellaisten 
alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, 
joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja 
tieteellisten lausuntojen antamisesta 
vastaavien kansainvälisten elinten 
kokouksiin.

e) jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten 
edustajien osallistuminen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 
37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
alueellisiin koordinointikokouksiin, 
sellaisten alueellisten kalastusjärjestöjen 
kokouksiin, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen 
EU on, ja tieteellisten lausuntojen 
antamisesta vastaavien kansainvälisten 
elinten kokouksiin.

Or. es

Tarkistus 346
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tiedonkeruu- ja 
tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen 
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ja pilottitutkimusten täytäntöönpano 
nykyisten tiedonkeruu- ja 
tiedonhallintajärjestelmien 
kehittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 347
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 
kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 
lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
EU:n ja kyseisten kolmansien maiden 
välillä mahdollisesti olevien muiden 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 
vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 
tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 
kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 
lukien, ottaen huomioon Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) ja UNCLOSiin perustuvat, 
asiaa koskevat voimassa olevat 
kansainväliset yleissopimukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja kyseisten 
kolmansien maiden välillä mahdollisesti 
olevien muiden sopimusten tai järjestelyjen 
soveltamista; tällaisen vuoropuhelun 
yhteydessä on tarvittaessa keskusteltava 
tehokkaasti myös UNCLOSin 
ratifioinnista ja täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 348
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietopohjan 

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 
korkealaatuisen merialan tietopohjan 
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kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken;

kehittäminen asteittain, joka helpottaa 
kyseisten tietojen jakamista, 
uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 
käyttäjäryhmien kesken ja näin ollen estää 
tietokantojen päällekkäisyyden; tätä 
varten hyödynnetään mahdollisimman 
hyvin olemassa olevia unionin ja 
jäsenvaltioiden ohjelmia, kuten 
INSPIRE- ja GMES-ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 349
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää yhteistyön kehittämistä 
jäsenvaltioiden välillä pääasiassa 
vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä 
rannikkovartioston eri tehtävien välillä
unionille koituvien mittakaavaetujen ja 
hyötyjen aikaan saamiseksi. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä 
rannikkovartioston erilaisten tehtävien 
välisen yhteistyön lisäämiseen tai 
yhdentämiseen Euroopan 
rannikkovartioston perustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 350
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
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rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia;

rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia, kuten:

i) vihreiden teknologioiden, merten 
uusiutuvien energialähteiden, 
ympäristöystävällisen merenkulun 
kehittämistä;

Or. fr

Tarkistus 351
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 
tulevien merielinkeinojen yhteydessä 
täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 
kansallisia toimia;

c) tukea kestävää talouskasvua, 
työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 
kehittymässä olevien ja tulevien 
merielinkeinojen yhteydessä ja unionin 
rannikko- ja saarialueilla ja 
syrjäisimmillä alueilla täydentäen 
vakiintuneita alakohtaisia ja kansallisia 
toimia;

Or. en

Tarkistus 352
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten 
Natura 2000 -alueiden, suojelua sekä meri-
ja rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä ja määritellä tarkemmin 

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten 
Natura 2000 -alueiden, suojelua sekä meri-
ja rannikkoalueiden varojen kestävää 
käyttöä noudattamalla 
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meriympäristöön vaikuttavan ihmisen 
toiminnan kestävän kehityksen rajat 
erityisesti meristrategiadirektiivin 
mukaisesti.

ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa 
ihmisen toimien hallintaan
meristrategiadirektiivissä asetetun, 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista tai 
ylläpitämistä koskevan tavoitteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 353
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten Natura 
2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 
ja määritellä tarkemmin meriympäristöön 
vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 
kehityksen rajat erityisesti 
meristrategiadirektiivin mukaisesti.

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 
biologisen monimuotoisuuden ja 
suojeltujen merialueiden, kuten Natura 
2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 
ja määritellä tarkemmin meriympäristöön 
vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 
kehityksen rajat erityisesti 
meristrategiadirektiivin mukaisesti.

Tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi 
EMKR voi tukea erityisesti seuraavia 
toimia:
i) toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään 
epäpuhtauksia merellä, mereen 
laskettavat jätteet mukaan luettuina, 
saastumisen vähentämiseksi;
ii) toimet, joilla lievennetään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia meri-, 
rannikko- ja saariympäristöön ja 
sopeutumista siihen siten, että 
kiinnitetään erityistä huomiota 
ilmastonmuutokselle alttiimpiin alueisiin;

Or. fr
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Tarkistus 354
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa
vahvistetun monialaisten toimien 
kehittämistä koskevan erityistavoitteen 
saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

2. Edellä 81 artiklan b ja ba alakohdassa 
vahvistetun rajat ylittävien ja monialaisten 
toimien kehittämistä koskevan 
erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n 
tukea voidaan myöntää seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. en

Tarkistus 355
Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) keskitetyt ja koordinoidut toimet ja 
aloitteet EU:n jäsenvaltioita varten;

Or. en

Tarkistus 356
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84 a artikla
Säilyttämistoimenpiteet

[Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 17 ja 21 artiklassa 
tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden 
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tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
jäsenvaltioiden toteuttamia aloitteita, 
joiden nojalla tehdään yhteistyötä ja 
pannaan täytäntöön yhteisiä toimenpiteitä 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti 
laadituissa monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettujen tavoitteiden ja päämäärien 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 357
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 
joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 
lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 
niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti
kalastuksen valvontaan;

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 
joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 
lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 
niitä käytetään vähintään 75-prosenttisesti
kalastuksen valvontaan;

Or. en

Tarkistus 358
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EMKR:n rahoitusosuus on vähintään 
20 prosenttia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa on tekninen virhe, joka on poistettava.

Tarkistus 359
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 
tarkoitettu varastointituki;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 360
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

e) 75 prosenttia tukikelpoisista menoista, 
kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 
tuki.

Or. fr

Perustelu

Rahoitusosuutta tietojen keräämiseksi on lisättävä, jotta kalastukseen liittyvien tietojen keruu 
olisi perusteellista ja laadukasta.

Tarkistus 361
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti on 100 prosenttia 
toimen tukikelpoisista julkisista menoista, 
kun

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden julkiseen tukeen 
soveltama intensiteetti voi olla enintään 
100 prosenttia toimen tukikelpoisista 
julkisista menoista, kun

Or. sv

Tarkistus 362
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimi liittyy 70 artiklassa tarkoitettuun 
varastointitukeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 363
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hankkeen pyrkimys edistää 
ympäristön kannalta kestävää toimintaa 
asetuksessa (EY) N:o 834/2007 esitetyn 
määritelmän mukaisesti.

Or. sv

Tarkistus 364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells



PE492.700v01-00 68/74 AM\907191FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 4 
prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 
yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 
kun komissio on tehnyt toimintaohjelman
hyväksymistä koskevan päätöksen, se 
maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 
ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 
7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 
unionin talousarviosta myönnetystä 
rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 
kahteen erään käytettävissä olevien 
talousarviomäärärahojen mukaan.

Or. es

Tarkistus 365
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 
on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 
sovellettavien edellytysten noudattamista 
toimen koko täytäntöönpanon ajan ja 
tietyntyyppisten toimien osalta myös 
viimeistä maksua seuraavan määritellyn 
kauden ajan.

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 
on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 
sovellettavien edellytysten noudattamista 
toimen koko täytäntöönpanon ajan ja myös 
viimeistä maksua seuraavan määritellyn 
kauden ajan.

Or. en

Perustelu

Tehokkaampien ehtojen ja paremman noudattamisen varmistamiseksi.
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Tarkistus 366
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja
meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä,
meriympäristön suojelua ja ympäristön 
hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 367
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa 
suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 
noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 
että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 
rikkominen uhkaa vakavasti meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että pyydettävien 
lajien kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 
meriympäristön suojelua 
kalastuksenhoitoon sovellettavan ennalta 
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varautumiseen perustuvan
lähestymistavan ja ekosysteemilähtöisen 
lähestymistavan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 368
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai 
EMKR:n rahoitusosuuden merkitys 
tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 
noudattamatta jättämiseen suoraan 
liittyviin menoihin sovellettavat 
rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 
tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 
päättäessään otettava huomioon YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
vakavuus, ekosysteemille, kalakannoille 
tai meriympäristölle aiheutuneiden 
vahinkojen vakavuus, YKP:n sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä saatu 
taloudellinen hyöty tai EMKR:n 
rahoitusosuuden merkitys tuensaajan 
taloudelliselle toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 369
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jäsenvaltio ei ole toimittanut 
[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa 
asetuksessa] vaadittuja selvityksiä 
laivaston kapasiteetista ja sen suhteesta 
käytettävissä oleviin resursseihin;
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Or. en

Tarkistus 370
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
128 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 
kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tapaukset, komissio tekee 
rahoitusoikaisunsa ainoastaan YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämiseen 
suoraan liittyvien menojen perusteella. 
Komissio päättää oikaisun määrän ottaen 
huomioon jäsenvaltion tai tuensaajan 
YKP:n sääntöjen suhteen toteuttaman 
noudattamatta jättämisen vakavuuden, 
YKP:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä saadun taloudellisen hyödyn 
tai EMKR:n rahoitusosuuden merkityksen 
tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 
kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 
tapaukset, komissio tekee 
rahoitusoikaisunsa ainoastaan YKP:n 
sääntöjen noudattamatta jättämiseen 
suoraan liittyvien menojen perusteella. 
Komissio päättää oikaisun määrän ottaen 
huomioon ekosysteemille, kalakannoille 
tai meriympäristölle aiheutuneiden 
vahinkojen vakavuuden, jäsenvaltion tai 
tuensaajan YKP:n sääntöjen suhteen 
toteuttaman noudattamatta jättämisen
vakavuuden, YKP:n sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä saadun 
taloudellisen hyödyn tai EMKR:n 
rahoitusosuuden merkityksen tuensaajan 
taloudelliselle toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 371
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan 
direktiiviä 2003/4/EY sekä asetuksia (EY) 
N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 1367/2006.
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Or. en

Tarkistus 372

Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityinen tuki-intensiteetti – taulukko – rivi 8

Komission teksti

Sellaisten yritysten, jotka eivät kuulu pk-yritysten määritelmän 
piiriin, toteuttamien toimien osalta sovellettava vähennys on

20

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pk-yrityksiin sovellettavaa tuki-intensiteettiä on sovellettava myös suuryrityksiin. Erityisten 
teknisten menettelyjen takia työt tehdään kalanjalostusyrityksissä käsin samoissa määrin kuin 
suuryrityksissä, mutta niiden liikevaihto ei ole suurempi kuin pienten tai keskisuurten 
yritysten liikevaihto.

Tarkistus 373
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

EMKR:n 
prioriteetti: 
6 YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää 
[YKP:stä annetun asetuksen] 
37 artiklassa säädetyt kalastuksenhoitoa 
koskevat tietovaatimukset.

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 
valmistella tiedonkeruuta koskeva 
monivuotinen ohjelma, jota 
STECF tarkastelee ja jonka 
komissio hyväksyy, ja soveltaa 
kyseistä ohjelmaa.

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 
valmistella tiedonkeruuta koskeva 
vuotuinen työsuunnitelma, jota 
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Temaattinen 
tavoite 6: 
ympäristön 
suojeleminen ja 
luonnonvarojen 
käytön 
tehokkuuden 
parantaminen

STECF tarkastelee ja jonka 
komissio hyväksyy, ja soveltaa 
kyseistä suunnitelmaa.

– Riittävät henkilöresurssit tehdä 
kahden- tai monenvälisiä 
sopimuksia muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, jos 
tiedonkeruuta koskevien 
velvollisuuksien 
täytäntöönpanoon liittyvät työt 
jaetaan.

Tarkistus

EMKR:n prioriteetti: 
6 YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

Temaattinen
tavoite 6: ympäristön 
suojeleminen ja 
luonnonvarojen 
käytön tehokkuuden 
parantaminen

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää 
[YKP:stä annetun asetuksen] 37 artiklassa 
säädetyt kalastuksenhoitoa koskevat 
tietovaatimukset.

Kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon arviointi: 
Kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon erityisen analyysin osoitettu 
toteuttaminen laivaston 
hallintatoimenpiteiden tehokasta 
täytäntöönpanoa varten

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 
valmistella tiedonkeruuta koskeva 
monivuotinen ohjelma, jota STECF 
tarkastelee ja jonka komissio 
hyväksyy, ja soveltaa kyseistä 
ohjelmaa.

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 
valmistella tiedonkeruuta koskeva 
vuotuinen työsuunnitelma, jota 
STECF tarkastelee ja jonka komissio 
hyväksyy, ja soveltaa kyseistä 
suunnitelmaa.

– Riittävät henkilöresurssit tehdä 
kahden- tai monenvälisiä sopimuksia 
muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos 
tiedonkeruuta koskevien 
velvollisuuksien täytäntöönpanoon 
liittyvät työt jaetaan.

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 
laatia ja panna täytäntöön laivaston 
kapasiteettia koskevia arviointeja.

– Riittävä raportointi toimista, joilla 
pyritään tasapainottamaan 
kalastuskapasiteettia ja 
kalastusmahdollisuuksia [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun 
asetuksen] 34 ja 37 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa on säädettävä, että laivastoille, aluksille ja pyydyksille myönnettävä rahoitus 
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riippuu kalastuskapasiteetin riittävästä arvioinnista suhteessa käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin. Useat jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet lainsäädännössä 
asetettua vaatimusta, jonka mukaan niiden on raportoitava toimistaan laivaston kapasiteetin 
ja kalastusmahdollisuuksien tasapainottamiseksi. Laivastoja koskevien arviointien on oltava 
vähimmäisvaatimuksena, jotta vältetään tahattomat seuraukset ja jotta nykyaikaistamiseen 
annettavaa tukea voidaan osoittaa entistä kohdennetummin.


