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Tarkistus 16
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unioni on sitoutunut panemaan 
täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen hyväksymät 
päätöslauselmat, erityisesti päätöslauselmat 
61/105 ja 64/72, joissa valtioita ja 
alueellisia kalastusjärjestöjä kehotetaan 
varmistamaan syvänmeren haavoittuvien 
meriekosysteemien suojaaminen 
pohjapyydysten tuhoisilta vaikutuksilta 
sekä syvänmeren kantojen kestävä 
hyödyntäminen.

(2) Unioni on sitoutunut panemaan 
täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen hyväksymät 
päätöslauselmat, erityisesti päätöslauselmat 
61/105 ja 64/72, joissa valtioita ja 
alueellisia kalastusjärjestöjä kehotetaan 
varmistamaan syvänmeren haavoittuvien 
meriekosysteemien suojaaminen 
pohjapyydysten tuhoisilta vaikutuksilta 
sekä syvänmeren kantojen kestävä 
hyödyntäminen. Lisäksi unionin olisi 
toimittava johtajana, kun kansainvälisillä 
foorumeilla laaditaan ja pannaan 
täytäntöön syvänmerenkalastuksen 
kestävään hoitoon tähtääviä hyvää 
hallintotapaa koskevia toimenpiteitä tässä 
asetuksessa noudatettavien YK:n 
yleiskokouksen ja FAO:n 
päätöslauselmien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 17
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Unioni panee erityisesti merkille 
YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 
61/105 83 a kohdan ja YK:n 
yleiskokouksen päätöslauselman 64/72 
119 a kohdan ja 120 kohdan, joissa 
lippuvaltioita kehotetaan olemaan 
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sallimatta pohjakalastusta ennen kuin 
kyseiset päätöslauselmat on pantu 
täysimääräisesti täytäntöön, mukaan 
luettuna vaatimus arvioida parhaiden 
käytettävissä olevien tieteellisten tietojen 
perusteella, onko tietyllä 
pohjakalastustoiminnalla merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia haavoittuviin 
meriekosysteemeihin.

Or. en

Tarkistus 18
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Syvänmeren kalastusluvilla 
kalastavien alusten vetoisuus on vuodesta 
2002 alkaen rajattu kaikkien niiden 
alusten kokonaisvetoisuuteen, jotka joko 
vuonna 1998, 1999 tai 2000 saivat 
saaliiksi yli 10 tonnia minkä tahansa 
syvänmeren lajien sekoituksia. Komission 
arvion mukaan tällä vetoisuuden 
enimmäismäärällä ei ollut myönteisiä 
vaikutuksia. Ottaen huomioon 
aikaisemman kokemuksen ja tarkkojen 
tietojen puuttumisen 
syvänmerenkalastuksen eri aloilta on 
epäasianmukaista hallinnoida näitä 
kalastuksia ainoastaan 
pyyntiponnistusrajoituksin.

Or. en
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Tarkistus 19
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syvänmeren lajien kohdennettua 
kalastusta harjoittavien alusten ei pitäisi 
laajentaa kalastuslupansa mukaista 
toiminta-aluettaan unionin vesillä, paitsi 
jos arvioidaan, ettei laajentamiseen liity 
merkittävää riskiä haavoittuviin 
meriekosysteemeihin kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista.

(11) Syvänmeren lajien kohdennettua 
kalastusta harjoittavien alusten ei pitäisi 
laajentaa kalastuslupansa mukaista 
toiminta-aluettaan unionin vesillä, paitsi 
jos arvioidaan, ettei laajentamiseen liity 
merkittävää riskiä haavoittuviin 
meriekosysteemeihin kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista. Tätä tarkoitusta 
varten suoritettujen vaikutusten 
arviointien on oltava syvänmeren 
kalastuksen hallinnointia koskevien 
vuoden 2008 FAO:n suuntaviivojen 
47 kohdan vaatimusten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 20
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On olennaisen tärkeää yksilöidä ja 
rajata täsmällisesti haavoittuvat meren 
ekosysteemit, joiden erityinen 
suojeluasema ja mahdollinen kielto 
käyttää merenpohjaa vahingoittavia 
pyydyksiä ovat perusteltuja. Tämä tehtävä 
edellyttää yksityiskohtaista tietoa 
merenpohjan fysiografisista 
ominaispiirteistä ja biologisista yhteisöistä 
erityisesti siten, että merellä tehdään 
tieteellisiä tutkimuksia, joiden 
tarkoituksena on kartoittaa suurella 
resoluutiolla merenpohjaa sekä ottaa 
bentaalisten lajien yhteisöistä näytteitä 
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sekä määritellä ja luonnehtia niitä.

Or. pt

Tarkistus 21
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Useimpien syvänmerenkalastusten 
sekaluonne huomioon ottaen syvänmeren 
kalastusmahdollisuudet olisi vahvistettava 
siten, että varmistetaan asianomaisten 
kalastusten yhteydessä saatujen 
haavoittuvimpien lajien pitkän aikavälin 
säilyttäminen.

Or. en

Tarkistus 22
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimustiedon mukaan
pyyntiponnistusrajoitukset soveltuvat 
syvänmeren kalastusta koskevien 
kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen. 
Ottaen huomioon syvänmeren 
kalastuksessa käytettävien pyydysten ja 
kalastustapojen moninaisuus sekä tarve 
kehittää liitännäistoimenpiteitä, joilla 
puututtaisiin ympäristöpuutteisiin 
kalastuskohtaisesti, saalisrajoitukset olisi 
korvattava pyyntiponnistusajoituksilla 
vain, jos voidaan varmistaa, että ne on
mukautettu eri kalastuksiin.

(13) Koska useimmissa tapauksissa 
syvänmerenkalastuksesta puuttuvat tarkat 
tiedot ja koska useimmiten sillä on 
sekaluonne, pyyntiponnistusrajoituksia 
olisi käytettävä ainoastaan yhdessä 
saalisrajoitusten kanssa syvänmeren 
kalastusta koskevien 
kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen. 
Ottaen huomioon syvänmeren 
kalastuksessa käytettävien pyydysten ja 
kalastustapojen moninaisuus sekä tarve 
kehittää liitännäistoimenpiteitä, joilla 
puututtaisiin ympäristöpuutteisiin 
kalastuskohtaisesti, saalisrajoitukset on 
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mukautettava eri kalastuksiin.

Or. en

Tarkistus 23
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Syvänmerenkalastuksesta saadaan 
saaliiksi suuri määrä lajeja, syvänmeren 
haavoittuvat hailajit mukaan luettuina. 
Syvänmerenkalastuksessa olisi otettava 
käyttöön velvoite purkaa kaikki saaliiksi 
saadut kalalajit ja muut lajit. Tällaisella 
velvoitteella edistettäisiin suuresti näitä 
kalastuksia koskevien tietoaukkojen 
täyttämistä ja sitä, että ymmärretään 
entistä paremmin niiden vaikutusta 
huomattavaan määrään saalislajeja.

Or. en

Tarkistus 24
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Syvänmeren lajien pyyntiin 
oikeuttavan kalastusluvan haltijoiden olisi 
menetettävä lupansa syvänmeren lajien 
pyynnin osalta, elleivät he noudata 
asiaankuuluvia säilyttämistoimenpiteitä.

(17) Syvänmeren lajien pyyntiin 
oikeuttavan kalastusluvan haltijoiden olisi 
menetettävä lupansa syvänmeren lajien 
pyynnin osalta, elleivät he noudata 
asiaankuuluvia hoito-, säilyttämis- ja 
tiedonkeruutoimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 25
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa syvänmeren lajien kestävä 
hyödyntäminen ja minimoida 
meriympäristöön kohdistuvat syvänmeren 
kalastustoimien vaikutukset;

a) varmistaa syvänmeren kalastusten 
kestävä hoito ja hyödyntäminen ja 
minimoida meriympäristöön kohdistuvat 
syvänmeren kalastustoimien vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 26
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ehkäistä haavoittuviin 
meriekosysteemeihin kohdistuvia 
huomattavia kielteisiä vaikutuksia ja 
varmistaa syvänmeren kalakantojen 
pitkän aikavälin säilyttäminen;

Or. en

Tarkistus 27
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’haavoittuvimmilla lajeilla’ tarkoitetaan 
liitteessä I olevan taulukon kolmannessa 
sarakkeessa ”Haavoittuvimmat (x)”olevia
syvänmeren lajeja;

e) ’haavoittuvimmilla lajeilla’ tarkoitetaan 
eritäin todennäköisesti heikentyviä, 
liitteessä I olevan taulukon kolmanteen 
sarakkeeseen ”Haavoittuvimmat (x)” 
sisällytettäviä syvänmeren lajeja; kaikki 
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syvänmeren hait kuuluvat tähän 
luokkaan;

Or. en

Tarkistus 28
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain 
arviot syvänmeren lajeja kalastavan 
laivastonsa kapasiteetista ja välitettävä 
tiedot komissiolle kunkin vuoden 
30 päivään toukokuuta mennessä. 
Kapasiteetista tehtyihin arvioihin on 
sisällytettävä analyysi laivaston 
kokonaiskapasiteetista ja sen 
vaikutuksesta kalakantoihin ja laajemmin 
meren ekosysteemeihin. Niihin on 
sisällytettävä myös analyysi laivaston 
pitkän aikavälin kannattavuudesta. Jotta 
varmistetaan, että arviot tehdään kaikissa 
jäsenvaltioissa samalla tavalla, 
arvioinnissa noudatetaan komission 
suuntaviivoja laivastojen kapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon entistä paremmalle 
arvioinnille. Arviot on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 29
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaiseen hakemukseen, joka koskee Jokaiseen hakemukseen, joka koskee 
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syvänmeren lajien pyyntiin joko kohde- tai 
sivusaalislajeina oikeuttavaa kalastuslupaa 
ja kyseisen luvan uusimista, on liitettävä 
kuvaus alueesta, jolla kalastustoimia 
aiotaan harjoittaa, pyydystyypistä, 
pyyntisyvyyksistä ja yksittäisistä 
kohdelajeista.

syvänmeren lajien pyyntiin joko kohde- tai 
sivusaalislajeina oikeuttavaa kalastuslupaa 
ja kyseisen luvan uusimista, on liitettävä 
kuvaus alueesta, jolla kalastustoimia 
aiotaan harjoittaa, sen rajat mukaan 
luettuna, sekä pyydystyypistä ja 
-määrästä, pyyntisyvyyksistä ja 
yksittäisistä kohdelajeista.

Or. en

Tarkistus 30
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivästä 2015 
kalastuslupaa ei saa myöntää syvänmeren 
lajeille alueella, jolla ei ole tehty ennalta 
vaikutusten arviointia tämän asetuksen 
liitteessä II a säädettyjen perusteiden 
mukaisesti. Vaikutusten arviointi on 
julkistettava ja tieteellisen neuvoa-
antavan elimen on tarkistettava se.

Or. en

Tarkistus 31
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Ennen hakemuksen hyväksymistä 
jäsenvaltioiden on tarkistettava tällaisten 
alusten VMS-tietueesta, että b alakohdan 
mukaisesti annetut tiedot pitävät 
paikkansa. Jos b alakohdan mukaisesti 
annetut tiedot eivät vastaa VMS-tietueessa 
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olevia tietoa, hakemusta ei hyväksytä.

Or. en

Tarkistus 32
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikissa 1 kohdan mukaisesti tehdyn 
hakemuksen perusteella myönnetyissä 
kalastusluvissa on täsmennettävä 
pohjapyydys, jota on käytettävä, ja 
rajoitettava sallitut kalastustoimet alueelle, 
jolla 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
suunniteltu kalastustoiminta ja 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu nykyinen 
kalastustoiminta ovat päällekkäisiä. 
Aluetta, jolla kalastustoimia suunnitellaan 
harjoitettavan, voidaan kuitenkin laajentaa 
sen alueen ulkopuolelle, jolla nykyisiä 
kalastustoimia harjoitetaan, jos jäsenvaltio 
on arvioinut ja dokumentoinut 
tutkimustiedon perusteella, että tällaisella 
laajentamisella ei olisi merkittäviä 
haittavaikutuksia haavoittuviin 
meriekosysteemeihin.

2. Kaikissa 1 kohdan mukaisesti tehdyn 
hakemuksen perusteella myönnetyissä 
kalastusluvissa on täsmennettävä 
pohjapyydys, jota on käytettävä, ja 
rajoitettava sallitut kalastustoimet alueelle, 
jolla 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
suunniteltu kalastustoiminta ja 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu nykyinen 
kalastustoiminta ovat päällekkäisiä. 
Aluetta, jolla kalastustoimia suunnitellaan 
harjoitettavan, voidaan laajentaa sen alueen 
ulkopuolelle, jolla nykyisiä kalastustoimia 
harjoitetaan, vain jos jäsenvaltio on 
suorittanut liitteessä II a säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti vaikutusten 
arvioinnin, joka osoittaa, että tällaisella 
laajentamisella ei olisi merkittäviä 
haittavaikutuksia haavoittuviin 
meriekosysteemeihin.

Or. en
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Tarkistus 33
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kaikkien syvänmeren saaliiden 

purkamisvelvoite
Syvänmeren lajien kalastukseen luvan 
saaneen kalastusaluksen saamat kaikki 
kalasaaliit ja muiden lajien saaliit on 
otettava alukseen ja pidettävä aluksella, 
kirjattava lokikirjaan ja purettava.

Or. en

Tarkistus 34
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
sellaiselle syvänmeren lajien 
hyödyntämistasolle, joka on kestävän 
enimmäistuoton mukainen.

1. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
sellaiselle syvänmeren lajien 
hyödyntämistasolle, joka varmistaa, että 
syvänmeren lajien kannat säilyvät tai ne 
palautuvat tasolle, joka voi antaa kestävän 
enimmäistuoton.

Or. en
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Tarkistus 35
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Syvänmeren lajeille vahvistetuissa 
kalastusmahdollisuuksissa on otettava 
huomioon näiden kalastusten saaliin 
mahdollinen koostumus ja varmistettava 
kaikkien pyydettyjen lajien pitkän 
aikavälin kestävyys.

Or. en

Tarkistus 36
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Kohdennetulle kalastukselle tai 
sivusaaliille ei myönnetä 
kalastusmahdollisuuksia niiden 
syvänmeren lajien osalta, jotka on 
määritelty 3 artiklan e kohdan mukaisesti 
haavoittuvimmiksi.

Or. en

Tarkistus 37
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
III luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hallinnointi pyyntiponnistusrajoituksin Pyyntiponnistusrajoitukset
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Or. en

Tarkistus 38
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yksinomaan pyyntiponnistusrajoituksiin 
perustuvat kalastusmahdollisuudet

Pyyntiponnistusrajoitukset

Or. en

Tarkistus 39
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto voi perussopimuksen 
mukaisesti päättää siirtyä sekä 
pyyntiponnistusrajoitusten että 
saalisrajoitusten muodossa myönnettävien
syvänmeren lajien vuotuisten
kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta
yksinomaan pyyntiponnistusrajoitusten 
vahvistamiseen tiettyjen kalastusten 
osalta.

1. Neuvosto voi perussopimuksen 
mukaisesti päättää vahvistaa sekä 
pyyntiponnistusrajoitukset että 
saalisrajoitusten muodossa myönnettävät
syvänmeren lajien vuotuiset
kalastusmahdollisuudet. 

Or. en
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Tarkistus 40
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kunkin syvänmeren kalastuksen 
pyyntiponnistustasoiksi, joita on pidettävä 
vertailupohjana kaikille 10 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden 
noudattamiseksi edellytetyille 
mukautuksille, on vahvistettava arvioidut, 
tutkimustietoon perustuvat 
pyyntiponnistustasot, jotka ovat 
yhdenmukaiset asianomaisissa 
kalastuksissa viimeisten kahden 
kalenterivuoden aikana saatujen saaliiden 
kanssa.

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kunkin syvänmeren kalastuksen 
pyyntiponnistustasoiksi, joita on pidettävä 
vertailupohjana kaikille 10 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden 
noudattamiseksi edellytetyille 
mukautuksille, on vahvistettava arvioidut, 
tutkimustietoon perustuvat 
pyyntiponnistustasot, jotka ovat 
10 artiklassa vahvistettujen 
hyödyntämistasojen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 41
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) syvänmeren kalastus, johon 
pyyntiponnistusrajoitusta sovelletaan, sekä 
säännelty pyydys, kohdelaji ja ICES- tai 
CECAF-alueet, joilla sallittua 
pyyntiponnistusta voidaan käyttää; ja

a) syvänmeren kalastus, johon 
pyyntiponnistusrajoitusta sovelletaan, sekä 
säännelty pyydys, sallittujen pyydysten 
tyyppi ja määrä, kohdelaji sekä kohteena 
olevat tietyt kannat ja ICES- tai CECAF-
alueet, joilla sallittua pyyntiponnistusta 
voidaan käyttää; ja

Or. en
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Tarkistus 42
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hallinnointia varten käytettävä 
pyyntiponnistusyksikkö.

b) hallinnointia varten käytettävä 
pyyntiponnistusyksikkö tai yksiköiden 
yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 43
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pyyntiponnistustason valvonta- ja 
raportointimenetelmät ja -käytänteet 
hoitojakson aikana

Or. en

Tarkistus 44
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun saalisrajoitukset on korvattu 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vuotuisilla pyyntiponnistusrajoituksilla,
jäsenvaltioiden on lippunsa alla 
purjehtivien alusten osalta pidettävä 
voimassa tai otettava käyttöön seuraavat 
liitännäistoimenpiteet:

Jäsenvaltioiden on lippunsa alla 
purjehtivien alusten osalta pidettävä 
voimassa tai otettava käyttöön seuraavat 
liitännäistoimenpiteet:
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Or. en

Tarkistus 45
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteet, joilla vältetään alusten, 
joihin sovelletaan 
pyyntiponnistusrajoituksia, 
kokonaispyyntikapasiteetin lisääntyminen;

a) toimenpiteet, joilla vältetään alusten, 
joihin sovelletaan 11 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja pyyntiponnistusrajoituksia, 
kokonaispyyntikapasiteetin lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 46
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, joilla vältetään
haavoittuvimpien lajien sivusaaliiden
lisääntyminen; ja

b) toimenpiteet, joilla minimoidaan 
syvänmerenkalastuksessa erityisesti 
haavoittuvimpien lajien sivusaaliit; ja

Or. en

Tarkistus 47
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
hyväksymien liitännäistoimenpiteiden 
tehokkuutta niiden hyväksymisen jälkeen.

3. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
hyväksymien liitännäistoimenpiteiden 
tehokkuutta vuosittain niiden 
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hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 48
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kalastusluvassa asetettuja edellytyksiä ei 
ole noudatettu pyydysten käyttörajoitusten, 
sallittujen toiminta-alueiden tai tapauksen 
mukaan niitä lajeja koskevien saalis- tai 
pyyntiponnistusrajoitusten suhteen, joiden 
kohdennettu pyynti on sallittua; tai

a) kalastusluvassa asetettuja edellytyksiä ei 
ole noudatettu pyydysten käyttörajoitusten, 
sallittujen toiminta-alueiden tai tapauksen 
mukaan niitä lajeja koskevien saalis- tai 
pyyntiponnistusrajoitusten suhteen, joiden 
kohdennettu pyynti on sallittua;

b a) edellä 12 artiklassa tarkoitettuja 
liitännäistoimenpiteitä ei ole toteutettu; tai

Or. en

Tarkistus 49
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alukselle ei ole tieteellistä tarkkailijaa
tai sallittu saalisnäytteiden ottoa tieteellisiä 
tarkoituksia varten siten, kuin tämän 
asetuksen 19 artiklassa täsmennetään.

b) aluksella ei ole noudatettu tietojen 
keruuta koskevia vaatimuksia, mukaan 
lukien velvoite ottaa alukselle tieteellinen 
tarkkailija tai sallia saalisnäytteiden otto
tieteellisiä tarkoituksia varten siten, kuin 
tämän asetuksen 19 artiklassa 
täsmennetään.

Or. en
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Tarkistus 50
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
V a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

V LUKU - SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN
20 artikla – Jäsenvaltioita koskevat 
seuraamukset säännösten noudattamatta 
jättämistä koskevassa tapauksessa
1. Jos jäsenvaltiot jättävät noudattamatta 
tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, 
siitä aiheutuu
– välittömästi 4 artiklan mukaisen 
kalastusluvan peruuttamisen kyseisen 
jäsenvaltion kaikilta aluksilta; ja
– maksujen lopettaminen tai 
keskeyttäminen tai yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisen unionin 
rahoitustuen korjauksen soveltaminen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
seuraamukset jäävät voimaan, kunnes 
komissio katsoo, että asianomainen 
jäsenvaltio on täyttänyt velvoitteensa.
3. Kalastusmahdollisuuksia, jotka oli 
myönnetty velvollisuuksia noudattamatta 
jättäneelle jäsenvaltiolle, ei jaeta 
uudelleen muille jäsenvaltioille eikä niitä 
voi vaatia takaisin myöhempinä vuosina.

Or. en


