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LYHYET PERUSTELUT

Tarve yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) pikaiseen uudistukseen on päivänselvä. Unionin 
vesien kalakannat ovat pienentyneet rajusti viime vuosikymmenten aikana, ja vaarana on, että 
tietyt kalakannat voivat romahtaa kokonaan. Neljäsosa pyydetystä kalasta haaskataan ja 
heitetään takaisin veteen kuolleena, mutta silti yli 60 prosenttia Euroopassa nautitusta kalasta 
on tuontitavaraa. Kalastusaluksia on liikaa ja kalaa liian vähän, mutta unionin laivaston 
kapasiteetti kasvaa edelleen 3 prosenttia vuodessa. Kalastusala on hädin tuskin kannattava, ja 
monessa tapauksessa se pysyy hengissä vain tukien varassa. Pahat taloudelliset ongelmat 
ruokkivat lyhytnäköisyyttä ja kestämättömiä, huonoja käytäntöjä, jotka ovat vakavasti 
vahingoittaneet meriympäristöä. 

Tämä ei voi jatkua.

Kalakannat olivat laskussa jo kauan ennen YKP:n käyttöönottoa vuonna 1983. Menneiltä 
ajoilta on saatu näyttöä, että purjeiden ja tuulen varassa toimivat puiset kalastusalukset sata 
vuotta sitten saivat joskus suurempia kalansaaliita kuin nykypäivän huipputekniikkaa 
käyttävät alukset ja kooltaan kalat olivat keskimäärin paljon nykyistä suurempia. 

Liikakalastuksella on pitkä historia, mutta YKP:ssä ei ole tehty juuri mitään sen 
hillitsemiseksi. Syy ei ole siinä, että EU:ssa sovelletaan yhteisiä sääntöjä, vaan itse 
politiikassa ja erityisesti sen harjoittamisessa. Lyhytnäköisyys on saanut kukoistaa. Väitetään, 
että ministerit ovat jokavuotisissa kokouksissaan kiintiöiden vahvistamiseksi ylittäneet 
tieteelliset suositukset keskimäärin jopa 48 prosentilla. Siksi kalojen määrä on laskenut ja 
pyydettyjen kalojen koko pienentynyt. Nykyisillä käytännöillä ei voida kestävästi hankkia 
ravintoa merestä.

Onneksi unionin vesissä pystyy elämään paljon enemmän kalaa kuin niissä nyt on, eivätkä 
kaikki toimintapoliittiset päätökset ole osoittautuneet vääriksi. Osassa kalakannoista 
laskusuuntaus on saatu käännettyä. Pienessä mutta kasvavassa määrässä tapauksia EU:n 
politiikalla on onnistuttu edistämään kalakantojen elpymistä tasolle, joka ylittää kestävän 
enimmäistuoton. Tähän on tähdättävä kaikkien kalakantojen kohdalla. 

Komissio ehdottaa kauaskantoisia uudistuksia, joiden keskeiset osat ovat seuraavat:

 Kaikille kannoille kehitetään pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia, jotta voidaan 
saavuttaa kestävää enimmäistuottoa koskeva tavoite vuoteen 2015 mennessä.

 Kalastusmahdollisuudet jaetaan vuosittain tutkimustiedon pohjalta tai, jos 
tutkimustietoa ei ole, ennalta varautumisen periaatetta soveltaen. 

 Kaupallisten kalalajien poisheittäminen kuolleena kielletään.
 Kaikkialla unionissa otetaan käyttöön oikeuksiin perustuva kalastuksenhoito 

(siirrettävät kalastusoikeudet), jolloin kalastajilla on kaupallinen kannustin pyytää 
kalaa kestävästi ja puuttua liikakapasiteetin ongelmaan.

 Brysselistä tapahtuva mikrohallinnointi lopetetaan ja päivittäiset päätökset hajautetaan 
alueellisille elimille, jotka voivat ottaa huomioon paikalliset olot.
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 Unionin laivaston on noudatettava tiukkoja vaatimuksia harjoittaessaan kalastusta 
kolmansien maiden vesillä.

 Vesiviljelyn kehitystä edistetään koko unionissa.

Komissio on ensimmäisenä ajamassa muutosta, ja valmistelija arvostaa ja tukee komission 
asetusluonnoksessaan tekemiä ehdotuksia. Tekstissä ei kuitenkaan aina todeta selvästi, miten 
ehdotetut järjestelyt toimivat käytännössä. Tarvitaan vielä varotoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan, ja kestävyyden edistämiseksi sekä muita 
toimenpiteitä sen takaamiseksi, että sääntöjä myös noudatetaan.

Valmistelijan esittämien tarkistusten tavoitteena on

 edistää kalakantojen palauttamista koskevia toimenpiteitä
 lujittaa pitkän aikavälin hoitosuunnitelmien asemaa ja estää viranomaisia 

sivuuttamasta tutkimustietoa, kun ne asettavat vuotuisia kiintiöitä
 pohjustaa poisheittämistä koskevan kiellon ulottamista kaikkiin kalalajeihin 
 parantaa meriympäristön suojelua
 osoittaa, että jäsenvaltiot voivat mukauttaa oikeuksiin perustuvia 

kalastuksenhoitojärjestelmiä kansallisten painopisteiden mukaan ja tiettyjen etujen 
suojelemiseksi

 lisätä mahdollisuuksia pienimuotoiseen ja vähän vaikuttavaan kalastukseen
 kiristää vaatimuksia, joita EU:n aluksiin sovelletaan ulkomaisilla vesillä
 käsitellä vesiviljelyn kehitykseen liittyviä ongelmia
 korostaa, että kalastuspolitiikan on oltava avointa ja julkisen valvonnan alaista.

Valmistelija on tarkistuksia laatiessaan saanut ehdotuksia seuraavien elinten edustajilta: 
Euroopan komissio, Islannin, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Tanskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitukset, Aquaculture Stewardship Council, BalticSea2020, Birdlife, 
Client Earth, Greenpeace, New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, 
Pew Environment Group, YK:n FAO ja WWF. 

Vastuu ehdotuksista on kuitenkin yksinomaan valmistelijalla. 
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on edistettävä kestäviä kalastuskäytäntöjä. Tarkistuksella 
täsmennetään tätä 1 artiklassa ja yhdenmukaistetaan sanamuoto meristrategiadirektiivin 
kanssa.

Tarkistus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kestävän vesiviljelyn edistäminen 
merivesissä sekä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan 
pitäminen yhteistä kalastuspolitiikkaa 
tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta.

Or. en

Perustelu
Ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa YKP:tä merivesistä kaikkeen makeaan veteen.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet luovat edellytyksiä 
ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien pitkän aikavälin kestävyydelle 
ja parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet edistävät osaltaan 
tervettä meriympäristöä, luovat 
edellytyksiä ympäristön, talouden ja 
sosiaalisten näkökohtien pitkän aikavälin 
kestävyydelle ja parantavat 
elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. en

Perustelu

Meriympäristön terveyden ylläpitäminen on keskeisessä asemassa, jotta kalakannat olisivat 
runsaita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, ja politiikalla 
pyritään varmistamaan, että meren 
elollisia luonnonvaroja hyödynnetään 
siten, että pyydettävien lajien kannat 
palautetaan vuoteen 2015 mennessä
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 
kokoisina.

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ja 
vesiviljelyyn ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, ja politiikalla 
varmistetaan, että pyydettävien lajien 
kannat palautetaan kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä ja 
taloudellisen enimmäistuoton 
mahdollistaville tasoille vuoteen 2022 
mennessä.

Or. en
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Perustelu
Tavoitteena olisi oltava paitsi pysäyttää kalakantojen hupeneminen myös luoda taloudellisen 
enimmäistuoton edellytykset, jotta kalastajille ja rannikkoyhteisöille voidaan tarjota parhaat 
mahdollisuudet.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ja 
vesiviljelyyn ekosysteemilähtöistä 
lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että 
näiden toimien vuoksi meriekosysteemiin 
kohdistuvia vaikutuksia on 
mahdollisimman vähän eivätkä ne 
vaaranna ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella vahvistetaan tarvittava yhteys meristrategiadirektiivin vaatimusten kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteiseen kalastuspolitiikkaan 
sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset. 

4. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
täytettävä unionin ympäristölainsäädännön 
vaatimukset ja edistettävä sen tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) varmistamaan, että vuoteen 2016 
mennessä kalakantoja hoidetaan ja 
hyödynnetään sellaisten monivuotisten 
suunnitelmien mukaisesti, joiden 
tarkoituksena on ylläpitää tervettä 
meriympäristöä ja luoda edellytykset 
mahdollisimman suurelle taloudelliselle 
hyödylle;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella vahvistetaan, että YMP:n tavoitteena tulevaisuudessa on soveltaa pitkän 
aikavälin lähestymistapaa hyvään kalastuksenhoitoon.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

(a) lopettamaan tahattomat saaliit siten, 
että aloitetaan kaupallisista kannoista ja 
varmistetaan vähitellen, että kaikkien 
kalalajien saaliit puretaan aluksesta 
lukuun ottamatta sellaisia tahattomia 
saaliita, jotka voivat selviytyä 
poisheitettyinä;

Or. en

Perustelu
Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava kaikkien kalalajien, ei vain kaupallisten kalalajien, 
poisheittämisen lopettaminen, paitsi jos tällaiset lajit voidaan vapauttaa vaatimuksesta 
esimerkiksi siksi, että niillä on hyvät selviytymismahdollisuudet, jos ne palautetaan mereen.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Vesiviljelyyn liittyy suuria mahdollisuuksia, mutta on varmistettava, ettei sen kehittäminen 
vaikuta haitallisesti ympäristöön eikä varsinkaan vahingoita kalakantoja muualla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f a) täydentämään sellaisten muiden 
säädösten tavoitteita, joiden tarkoituksena 
on suojella meriympäristöä ja sen 
moninaisia elämänmuotoja.



PE480.515v03-00 10/58 PA\892163FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti;

(b) sellaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen, jotka ovat parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisia;

Or. en

Perustelu
YKP:n perusluonteisena puutteena on ollut, että siinä on asetettu vuosittain TACeja ja 
kiintiöitä, jotka ovat usein selvästi ylittäneet tieteelliset suositukset. Tulevan politiikan on 
oltava tutkimustietoon perustuvaa, ja ministerien mahdollisuuksia puuttua siihen on 
supistettava selvästi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f a) avoimuus ja yleisön 
tiedonsaantioikeus tiedon saannista, 
yleisön osallistumisoikeudesta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa 
25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn 
Århusin yleissopimuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella vahvistetaan parlamentin jo kauan sitten omaksuma periaate.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f b) sellaisten päivittäisten päätösten 
hajauttaminen ja siirtäminen aluetasolle, 
jotka ovat tarpeen monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden ja vaatimusten 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella tuetaan laajaa toivomusta vähentää Brysselistä tapahtuvaa mikrohallinnointia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – f c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(f c) yhteisen kalastuspolitiikan sisäisen ja 
ulkoisen ulottuvuuden johdonmukaisuus, 
niin että sisäisesti sovellettuja vaatimuksia 
ja valvontamekanismeja sovelletaan 
soveltuvin osin myös ulkoisesti.

Or. en

Perustelu
EU:n kalastuslaivastoon olisi sovellettava yhteisiä vaatimuksia, kalastavatpa alukset sitten 
missä tahansa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
saalista, joka kalakannasta voidaan pyytää 

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
keskimääräistä saalista, joka kalakannasta 
voidaan pyytää määräämättömän ajan 
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määräämättömän ajan, ilman, että tällä on pysyvää vaikutusta 
sellaiseen kannan ikä- ja kokojakaumaan, 
joka viittaa terveeseen kantaan;

Or. en

Perustelu
Liikakalastus on pienentänyt selvästi merien kalojen keskikokoa ja heikentänyt myös niiden 
lisääntymiskykyä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla' toimintamallia, jossa 
riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen 
perusteella ei voida lykätä tai jättää 
toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 
kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi 
saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä 
muiden kuin kohdelajien ja niiden 
ympäristön suojelemiseksi,

– 'kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla 
lähestymistavalla' toimintamallia, jossa 
riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen 
perusteella ei voida lykätä tai jättää 
toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 
kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi 
saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä 
muiden kuin kohdelajien ja niiden 
ympäristön suojelemiseksi tai niille 
aiheutuvan vahingon ehkäisemiseksi ja 
jossa todistustaakka sen osoittamiseksi, 
ettei ehdotettu toiminta aiheuta tällaista 
vahinkoa, on kyseisen toiminnan 
alullepanijalla,

Or. en

Perustelu
Ehdotetut uudet osat ovat peräisin Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön hyväksymistä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöistä. 
Todistustaakkaa koskevalla tekstillä on oikeudellinen ennakkotapauksensa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 345/1992 ajoverkkojen osalta.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kalastuksenhoidon 
ekosysteemilähtöisellä lähestymistavalla' 
toimintamallia, jossa pyritään 
varmistamaan, että elollisista 
vesiluonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista 
meriekosysteemeihin kohdistuvat suorat ja 
välilliset vaikutukset pysyvät vähäisinä
eivätkä vahingoita kyseisten ekosysteemien 
toimintaa, monimuotoisuutta ja eheyttä, 

– 'kalastuksenhoidon 
ekosysteemilähtöisellä lähestymistavalla' 
toimintamallia, jossa pyritään 
varmistamaan, että elollisista 
vesiluonnonvaroista saadaan suuri hyöty 
samalla kun kalastustoimista 
meriekosysteemeihin kohdistuvat suorat ja 
välilliset vaikutukset saadaan 
mahdollisimman pieniksi ja 
mahdollisuuksien mukaan poistetaan
eivätkä ne vahingoita kyseisten 
ekosysteemien toimintaa, 
monimuotoisuutta ja eheyttä, 

Or. en

Perustelu
Ei riitä, että kalastuksen vaikutukset jäävät vain "vähäisiksi", vaan toimijoiden on pyrittävä 
saamaan tällaiset vaikutukset mahdollisimman pieniksi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 32 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'taloudellisella enimmäistuotolla' 
tilannetta, jossa kalastuksen 
kokonaistulojen ja kokonaiskustannusten 
arvojen välinen ero on suurin 
mahdollinen, kun kaikkien panosten arvo 
määritetään niiden 
vaihtoehtokustannusten mukaan.

Or. en

Perustelu
Tavoitteena pitäisi olla siirtyminen kestävästä enimmäistuotosta tilanteeseen, jossa merien 
kalakannat ovat mahdollisimman suuret ja jossa myös kalastuksen kestävä tuotto on 
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mahdollisimman suuri. Silloin kalastukseen liittyviä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ympäristöllisiä näkökohtia voidaan tarkastella tehokkaimmin ja kalastajat saavat 
mahdollisimman suuren tuoton.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin voi kuulua 
seuraavaa: 

Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämistoimenpiteisiin ja kestävään 
hoitoon voi kuulua seuraavaa: 

Or. en

Perustelu
Tavoitteena on paitsi turvata kalakannat myös tarjota kalastuslaitoksille kestäviä 
taloudellisia mahdollisuuksia.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
EU:n taloudellisia kannustimia voidaan käyttää kameravalvontalaitteiden ostamiseen, 
tiedonkeruun edistämiseen, valikoivien pyydysten hankkimiseen ja moneen muuhun 
asiaankuuluvaan tarkoitukseen.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) tavoitteiden asettaminen ja 
kannustimien tarjoaminen 
toimenpiteisiin, joilla parannetaan 
meriympäristöä ja edistetään 
kalakantojen terveyttä, mukaan luettuina 
niin sanottujen haamuverkkojen 
poistaminen, roskien raivaaminen 
merestä ja kalastustoiminnan 
mahdollisesti vahingoittaman 
merenpohjan ennallistamisen 
edistäminen.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tietyntyyppisten teknisten välineiden, 
pyydykset mukaan luettuina, käytön 
kieltäminen tietyillä alueilla tai tiettyinä 
aikoina;

Or. en

Perustelu
Joissakin tapauksissa voi esimerkiksi olla tarkoituksenmukaista kieltää kaikuluotainten 
käyttö.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on sivusaaliiden vähentäminen; 

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on bentaalisen vyöhykkeen ja 
merenpohjan suojeleminen;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(f) erityistoimenpiteet kalastustoimista 
meriekosysteemeihin ja muihin kuin 
kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten 
vähentämiseksi sekä pyydysten 
poisheittämisen, perusluonteiseen 
kalanjalostukseen liittyvän roskaamisen 
ja muiden pilaantumisen muotojen 
vähentämiseksi; 

Or. en



PA\892163FI.doc 17/58 PE480.515v03-00

FI

Perustelu
Alueelliset elimet haluavat ehkä toteuttaa toimenpiteitä, joilla vähennetään kalastuksen roskia 
ja erityisesti sellaisia esineitä kuin haamuverkot, jotka voivat osoittautua haitallisiksi 
kalakannoille ja kalastustoimille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) alueita koskevat väliaikaiset tai 
pitkän aikavälin hoitotoimenpiteet, kuten 
pyyntikieltovyöhykkeet.

Or. en

Perustelu
Joskus on tarpeen ottaa käyttöön erityisiä vaatimuksia tiettyjen maantieteellisten alueiden, 
kuten kutupaikkojen, suojelemiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi 
vahvistettava monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi.

1. Olisi vahvistettava monivuotiset 
suunnitelmat säilyttämistoimiksi, joilla 
kalakannat säilytetään kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai palautetaan näitä tasoja 
suuremmiksi

i) vuoteen (2014) mennessä kaikkien 
elvytys- tai hoitosuunnitelmiin jo 
sisältyvien pyydettävien lajien kantojen 
osalta;
ii) vuoteen (2015) mennessä kaikkien 
Itämerellä pyydettävien lajien kantojen 
osalta;
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iii) vuoteen (2015) mennessä kaikkien 
Koillis-Atlantilla pyydettävien lajien 
kantojen osalta;
iv) vuoteen (2015) mennessä kaikkien 
Mustallamerellä pyydettävien lajien 
kantojen osalta;
v) vuoteen (2015) mennessä kaikkien 
Välimerellä pyydettävien lajien kantojen 
osalta.

Or. en

Perustelu
Monivuotisten suunnitelmien laatimiselle on sovittava selkeä aikataulu. Täsmällisistä 
päivämääristä ja yksityiskohdista voidaan neuvotella lainsäädäntöprosessin aikana, ja 
komissiota olisi pyydettävä tekemään erityinen ehdotus, jolla voidaan korvata tämä teksti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, jossa ensisijaisena 
tavoitteena on saavuttaa kaikkien 
kantojen kestävä enimmäistuotto, niissä 
on otettava huomioon käytettävissä olevia 
tietoja ja arviointimenetelmiä koskevat 
rajoitukset sekä kaikki mitattavissa olevat 
epävarmuustekijät tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla, ja niiden on oltava 
täysin 4 artiklan b alakohdan mukaisia. 

Or. en

Perustelu
Monivuotiset suunnitelmat on laadittava parhaan käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti (4 artiklan b alakohta), ja niiden tavoitteena on oltava kestävän enimmäistuoton 
saavuttaminen.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Monivuotisia suunnitelmia 
tarkistetaan (joka toinen vuosi) 
sidosryhmien kuulemisen perusteella, 
jotta voidaan arvioida edistymistä niiden 
tavoitteiden saavuttamisessa. Ehdotuksia 
niiden muuttamiseksi voidaan tehdä, kun 
se on tieteellisen tiedon perusteella 
tarkoituksenmukaista tai kun voidaan 
perustellusti epäillä, ettei sovittujen 
tavoitteiden saavuttamisessa ole edistytty.

Or. en

Perustelu
On sovittava järjestelyistä monivuotisten suunnitelmien tarkistamiseksi. Täsmällisestä 
tarkistamisvälistä voidaan sopia neuvotteluissa lainsäädäntöprosessin aikana.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Ennen monivuotisten suunnitelmien 
hyväksymistä tai uusimista kaikkien 
osapuolten on noudatettava tämän 
artiklan ja 10 artiklan tavoitteita ja 
periaatteita.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio varmistaa, että 
monivuotisten suunnitelmien tavoitteet 
saavutetaan 11 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden ja indikaattoreiden 
mukaisesti. Jos komissio katsoo, ettei näin 
ole tai että tarvittavat toimenpiteet ovat 
aiheettomasti viivästyneet, sille siirretään 
valta antaa 55 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla otetaan 
käyttöön tällaiset tarvittavat 
säilyttämistoimet ja tekniset toimenpiteet.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella varmistetaan, että komissiolla on valtuudet toimia siinä harvinaisessa 
tapauksessa, ettei alueellinen elin sitoudu saavuttamaan monivuotisten suunnitelmien 
tavoitteita.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä. 

1. Monivuotisissa suunnitelmissa luodaan 
perusta kalakantojen kestävälle 
hyödyntämiselle kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä. 

Or. en
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Perustelu
Tarkistuksella korostetaan, että pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat ovat asetuksessa 
keskeisellä sijalla ja niiden on mentävä TACien ja kiintiöiden lyhyen aikavälin poliittisten 
mukautusten edelle.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä. 

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä. 

Sopimuksia, joissa määrätään tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa 
tasoa suuremmista lajin suurimmista 
sallituista saaliista ja kiintiöistä jonkin 
vuoden tai sen osan aikana, ei saa tehdä.

Or. en

Perustelu

Kalakantoja on tuhoutunut lyhytnäköisyyden takia ja siksi, että viranomaiset ovat toistuvasti 
sivuuttaneet tutkimustiedon. 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
kalastuskuolevuutta 1 kohdan mukaisesti, 
monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti, ja asetettava 
tavoitteeksi aikaisin biologisesti 
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asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti.

mahdollinen määräaika kantojen 
kestävän enimmäistuoton ylittävien 
tasojen saavuttamiseksi. 

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella selkiytetään menettelyä tapauksissa, joissa kestävää enimmäistuottoa ei 
välttämättä voida saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Monivuotisissa suunnitelmissa 
otetaan täysimääräisesti huomioon 
meriekosysteemin ylläpitämistä ja 
palauttamista koskevat lainsäädännön 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) ikä- ja kokojakaumana;

Or. en

Perustelu
Kalojen keskimääräinen ikä on keskeinen määritettäessä niiden lisääntymiskykyä, kun taas 
kalojen pyytäminen ennen kuin ne ovat päässeet täyteen mittaansa pienentää niiden 
taloudellista tuottoa.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) toimenpiteet sellaisten 
ravintoverkkojen toiminnan 
palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi, joihin 
kalastustoimet ovat vaikuttaneet 
haitallisesti;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella lujitetaan säilyttämiseen liittyviä monivuotisten suunnitelmien vaatimuksia.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) toimenpiteet direktiivin 92/43/ETY 
liitteessä IV ja direktiivissä 2009/147/EY 
lueteltujen lajien suojelemiseksi 
kalastuksen vaikutuksilta;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella lujitetaan säilyttämiseen liittyviä monivuotisten suunnitelmien vaatimuksia.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i c) kalastustoimien ympäristövaikutusten 
arviointi, vaikutukset biologiseen 
monimuotoisuuteen ja meriympäristöön 
mukaan luettuina, ja, jos arvioinnissa 
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ilmenee haitallisia vaikutuksia, 
suunnitelma tällaisten vaikutusten 
käsittelemiseksi ja niiden seurausten 
saamiseksi mahdollisimman pieniksi;

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella lujitetaan säilyttämiseen liittyviä monivuotisten suunnitelmien vaatimuksia.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 4 artiklan b alakohdan 
mukaisesti tämän artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut määrälliset tavoitteet 
perustuvat parhaaseen käytettävissä 
olevaan tutkimustietoon ja ovat sen 
mukaisia tai, jos tällaista tietoa ei ole, ne 
perustuvat ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, ja niiden on pysyttävä 
rajoissa, joiden voidaan tieteellisesti 
hyväksyttävän lähestymistavan perusteella 
katsoa varmistavan, että kannat pidetään 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Tarkistus on laadittu parlamentin oikeudellisen yksikön avustuksella. Sillä varmistetaan, että 
monivuotiset suunnitelmat luovat perustan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja 
ettei niissä asetettuja vaatimuksia voida muuttaa lukuun ottamatta vähäisiä mukautuksia, 
jotka neuvosto tekee kokoontuessaan vuosittain asettamaan TACeja ja kiintiöitä.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio antaa joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan 55 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa säädetään 
väliaikaisista toimenpiteistä uhan 
vähentämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä 
sovelletaan välittömästi.

Or. en

Perustelu
Jos on olemassa vakava uhka, on ryhdyttävä toimiin ja toimet on toteutettava välittömästi.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet rajataan kestoltaan 
välttämättömään, eivätkä ne missään 
tapauksessa saa kestää enempää kuin 
kuusi kuukautta. Jos vakava uhka jatkuu, 
komissio voi sidosryhmien kuulemisen 
perusteella uusia ne peräkkäisiksi 
jaksoiksi, jotka kestävät enintään kuusi 
kuukautta.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella selkiytetään "väliaikaisen" merkitystä.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla

Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset 
toimenpiteet

1. Jos on näyttöä siitä, että kalastuksesta 
aiheutuu vakava ja ennalta arvaamaton 
uhka elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämiselle tai meriekosysteemille 
jäsenvaltion suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla, 
kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa 
enintään kolme kuukautta kestäviä 
kiireellisiä toimenpiteitä, jos aiheeton 
viivyttely johtaisi vahinkoon, jota olisi 
vaikea korjata.
2. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat toteuttaa 
kiireellisiä toimenpiteitä, on ilmoitettava 
aikomuksestaan komissiolle sekä 
asianomaisille muille jäsenvaltioille ja 
alueellisille neuvoa-antaville 
toimikunnille lähettämällä näille kyseinen 
toimenpideluonnos ja sen perustelut 
ennen toimenpiteiden hyväksymistä.
3. Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset 
neuvoa-antavat toimikunnat voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. Komissio vahvistaa tai 
peruuttaa toimenpiteen tai muuttaa sitä 
15 työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta.
4. Komission päätös annetaan tiedoksi 
asianomaisille jäsenvaltioille. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.
5. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa 
komission päätöksen neuvoston 
käsiteltäväksi kymmenen työpäivän 
kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.
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6. Neuvosto voi määräenemmistöllä 
päättää asiasta toisin yhden kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut tätä 
koskevan pyynnön.

Or. en

Perustelu
Kun 13 artiklan 1 kohdassa annetaan komissiolle valtuuksia, tässä artiklassa annetaan 
jäsenvaltioille valtuudet toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä. Tekstillä palautetaan entisen 
YKP-asetuksen 8 artikla.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen merieliöiden 
saaliita;

(c) vähennetään ei-toivottujen merieliöiden 
ja merilintujen saaliita mahdollisimman 
pieniksi;

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) vähennetään pyydyksistä 
ekosysteemille ja ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia mahdollisimman pieniksi, 
erityisesti biologisesti herkkien kantojen ja 
elinympäristöjen, kuten merenpohjan,
osalta.

Or. en

Perustelu
Merenpohja on biologisesti erittäin monimuotoinen mutta myös äärimmäisen altis tiettyjen 
kalastuskäytäntöjen aiheuttamille vahingoille.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistetään meristrategiadirektiivissä 
säädetyn ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kaikki kalalajit, jotka on pyydetty 
unionin vesillä harjoitetun kalastuksen 
aikana tai jotka ovat unionin alusten 
unionin vesien ulkopuolella pyytämiä, on 
poikkeuksetta nostettava kalastusalukselle 
ja ilmoitettava täysimääräisinä.

Or. en

Perustelu
Jotta tulevaisuudessa voidaan hyväksyä järkeviä toimintalinjoja ja käytäntöjä, tutkijoiden on 
tiedettävä tarkkaan, mitä kaloja pyydetään, ja tämä koskee niitäkin lajeja, joilla ei nykyisin 
ole kaupallista arvoa. Sen vuoksi ne on ilmoitettava, vaikka ne sitten heitettäisiin pois.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 

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

kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, jos niitä 
ei käytetä elävänä syöttinä, seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Or. en

Perustelu
Jos kaikki vaaditut kalat on tarkoitus purkaa aluksesta, on turhaa viitata saalisrajoihin, joilla 
ei silloin ole merkitystä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta, mutta ne eivät saa ylittää 
nykyisessä unionin lainsäädännössä 
vahvistettuja mittoja ja kokoja. Kyseisistä 
kannoista pyydettyjen, säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
myynti sallitaan ainoastaan 
luvanvaraiseksi kaupalliseksi 
kalajauhoksi ja -öljyksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Or. en

Perustelu
On välttämätöntä hillitä pienten kalojen laitonta mustan pörssin myyntiä.
Kokosääntöjen muuttamiseen saattaa olla paineita, jotta voidaan sallia pienempien kalojen 
myynti yleisölle. Kalakantojen elpymisen edistämiseksi tämä on torjuttava.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
säädettyjä vaatimuksia rikotaan, 
jäsenvaltioiden on keskeytettävä 
kalastusmahdollisuuksien jakaminen 
kyseiselle alukselle enintään kolmen 
vuoden ajaksi.

Or. en

Perustelu
On todettava selvästi, ettei kaupallisten kalojen poisheittämistä voida hyväksyä. Rikkomuksia 
voi olla vaikea havaita, mutta niistä on määrättävä vakava rangaistus, kun ne on näytetty 
toteen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla kielletään 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
myynti ihmisravinnoksi, ja säädettävä 
tehokkaista, varoittavista ja 
oikeasuhteisista seuraamuksista. 

Or. en

Perustelu
Jäsenvaltiot ovat vastuussa rikosoikeudellisten seuraamusten soveltamisesta.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kaikki kalalajit on purettava 
aluksesta 1 päivästä tammikuuta 2020, 
paitsi jos niiden poisheittämisestä 
mainitaan erikseen rekisterissä, jonka 
komissio julkaisee ja jota se ylläpitää 
sidosryhmiä kuultuaan.

Or. en

Perustelu
Vaatimuksen, että kaikki kaupalliset lajit puretaan aluksesta, on lopulta johdettava siihen, 
että vaaditaan kaikkien kalojen purkamista aluksesta, paitsi jos niillä on hyvät 
selviytymismahdollisuudet. On mahdoton hyväksyä, että kalat heitetään takaisin mereen 
kuolleina, kun niitä voitaisiin hyödyntää, eikä tämä ole kestävääkään.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Neuvosto päättää komission 
ehdotuksesta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan nojalla 
kalastusmahdollisuuksista ja niiden 
jakamisesta jäsenvaltioiden kesken. 
Komission ehdotuksen ja neuvoston 
päätöksen on oltava täysin 4 artiklan 
b alakohdan mukaisia.
Tällaisissa kalastusmahdollisuuksissa ei 
saa vahvistaa lajien saaliita, jotka ylittävät 
10 artiklan 1 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan tason jonkin 
vuoden tai sen osan aikana.

Or. en



PE480.515v03-00 32/58 PA\892163FI.doc

FI

Perustelu
Monivuotiset suunnitelmat olisi vahvistettava yhteispäätösmenettelyssä, mutta neuvoston olisi 
sen jälkeen huolehdittava kalastusmahdollisuuksien jakamisesta. TACien ja kiintiöiden 
asettamisessa ei kuitenkaan saa ylittää vaatimuksia, jotka ovat tarpeen kestävän 
enimmäistuoton saavuttamiseksi suunnitellussa määräajassa. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Neuvosto saa poiketa kyseisistä
tavoitteista, aikarajoista ja marginaaleista 
vain tunnustetun tiedekomitean tai 
tutkimuslaitoksen viimeaikaisen, 
todennetun tutkimustiedon perusteella ja 
4 artiklan b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu
Näin neuvosto voi mukauttaa kalastusmahdollisuuksia, jos ajantasainen tutkimustieto 
osoittaa, että monivuotisen suunnitelman rajoitukset eivät enää vastaa kestävän 
enimmäistuoton saavuttamista koskevaa tavoitetta.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot ovat vastuussa niille 
jaettujen kalastusmahdollisuuksien 
kohdentamisesta niiden 
kalastuslaivastojen eri osien kesken, ja ne 
voivat painopisteitä määrittäessään ottaa 
huomioon sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat tekijät, mukaan luettuina 
mahdolliset hyödyt, joita saadaan 
pienimuotoiselle ja vähän vaikuttavalle 
kalastukselle myönnetyn osuuden 
lisäämisestä.
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Or. en

Perustelu
Jäsenvaltioiden olisi harkittava, että ne myöntävät yhä suuremman osuuden 
kalastusmahdollisuuksista pienimuotoista kalastusta harjoittaville kalastajille.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuotuisen 
kertomuksen, jossa arvioidaan, onko 
nykyisillä kalastusmahdollisuuksilla 
pystytty tehokkaasti palauttamaan 
pyydettävien lajien kantoja pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi. 

Or. en

Perustelu
Neuvosto määrittää kalastusmahdollisuudet. Parlamentilla ja yleisöllä on oltava 
mahdollisuus arvioida, edistävätkö ne kestävän enimmäistuoton saavuttamista.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin ja kaikkiin 
jäsenvaltion aluevesillä kalastusta 
harjoittaviin aluksiin sovellettavat 
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osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. 

säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu
Vaarana on, että säilyttämistoimet vesittyvät kokonaan, ellei niitä sovelleta myös aluksiin, 
joilla on jo vanhastaan oikeudet kalastaa 6–12 meripeninkulman vyöhykkeellä. Ei ole 
varmaa, että muut jäsenvaltiot suostuvat määräämään tarvittavat rajoitukset niiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin, ja se, että jotkin alukset eivät kunnioita säilyttämiseen liittyviä 
vaatimuksia, närkästyttää suuresti vaatimuksia noudattavia aluksia. Tässä tapauksessa 
jäsenvaltioiden valtuuksia on lujitettava 26 artiklassa ehdotettua roolia pitemmälle.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Aluevesillä jäsenvaltion vaatimuksia on sovellettava kaikkiin kalastusaluksiin 
kansallisuudesta riippumatta. Mitään muuta lähestymistapaa ei voida pitää kaikkien kannalta 
reiluna.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan 
kyseisen jäsenvaltion lipun alla 
purjehtiviin kalastusaluksiin tai, jos 
kalastustoimintaa ei harjoita kalastusalus, 
kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 
henkilöihin;

(a) toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin 
aluksiin sellaisten jäsenvaltioiden 
vesialueilla olevien kantojen suhteen, 
joiden osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia;

Or. en

Perustelu
Aluevesillä jäsenvaltion vaatimuksia on sovellettava kaikkiin kalastusaluksiin 
kansallisuudesta riippumatta. Mitään muuta lähestymistapaa ei voida pitää kaikkien kannalta 
reiluna.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut.

2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiolle, kyseisille
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille on ilmoitettu
toimenpiteistä, joihin on liitetty perustelut, 
joista ilmenee myös, että toimenpiteet ovat 
syrjimättömiä.

Or. en

Perustelu
Säilyttämisen ja kaikkien kalastusalusten yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi 
jäsenvaltioiden roolia on vahvistettava tältä osin.
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on ennen 
siirrettävien kalastusoikeuksien jakamista 
julkaistava selvitys, jossa se ilmoittaa 
jakokäytäntönsä ja sen tarkoituksen, 
kertoo, miten siirrettävien 
kalastusoikeuksien kauppa toteutetaan, ja 
antaa tietoja sovellettavista säännöistä ja 
määräyksistä. Selvityksessä on viitattava 
hyvän käytännön mukaisiin vaatimuksiin, 
jotka siirrettävien kalastusoikeuksien 
haltijoiden on täytettävä.

Or. en

Perustelu
Jäsenvaltioiden on selvitettävä jakokäytäntöään, jotta voidaan edistää sen tehokasta 
soveltamista ja varmistaa, että sen toimivuutta voidaan myöhemmin arvioida. 

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä 
kriteereitä, kun ne kehittävät siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmäänsä, ja ne 
voivat
(a) rajoittaa yhdelle haltijalle jaettavien 
kalastusmahdollisuuksien osuutta;
(b) rajoittaa niiden siirrettävien 
kalastusoikeuksien määrää, jotka voidaan 
rekisteröidä yhdelle alukselle;
(c) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa 
kalastuslaivaston tiettyjen osien välillä tai 
kieltää sen;
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(d) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa tiettyjen 
maantieteellisten alueiden välillä 
rannikkoyhteisöjen suojelemiseksi tai 
kieltää sen;
(e) rajoittaa vuotuisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokrausta sen 
varmistamiseksi, että haltijoilla on suora 
ja pitkän aikavälin intressi 
kalastustoimintaan, tai kieltää sen;
(f) rajoittaa sitä, missä määrin siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan jakaa, ja vaatia 
aluksilta vähimmäismäärää, jotta niillä 
on lupa kalastaa;
(g) rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa osapuolille, 
jotka voivat osoittaa, että niillä on suora 
taloudellinen yhteys kalastustoimintaan;
(h) vaatia sellaisen aluksen romuttamista, 
jolla myynnin seurauksena on 
täsmennettyä vähimmäismäärää 
vähemmän siirrettäviä kalastusoikeuksia;
(i) varata tietyn osuuden 
kalastusmahdollisuuksista jaettavaksi 
uusille tulokkaille.

Or. en

Perustelu
On tärkeää todeta selvästi, että jäsenvaltioilla on suurenmoinen tilaisuus muokata politiikkaa 
tavalla, joka parhaiten palvelee niiden etua. Siirrettävien kalastusoikeuksien mukauttamista 
voidaan pitää selkeimpänä yksittäisenä tapauksena "alueellistamisesta", jossa jäsenvaltiot 
voivat päättää omat toimintapoliittiset painopisteensä ja vähentää kapasiteettia.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissio voi antaa 55 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa se 
kieltäytyy tunnustamasta jäsenvaltiossa 
käyttöön otettua siirrettävien 
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kalastusoikeuksien järjestelmää, jos se 
katsoo, että kyseisellä järjestelmällä ei 
pystytä edistämään 10 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavien kapasiteettivähennysten 
toteuttamista, ja se voi tällaisissa 
tapauksissa soveltaa 50 artiklan 
2 kohdassa mainittuja taloudellisia 
seuraamuksia, jollei tyydyttäviä 
mukautuksia tehdä.

Or. en

Perustelu
Siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmällä voidaan suojella monia kalastukseen liittyviä 
intressejä ja puuttua moniin huolenaiheisiin, mutta liian rajoittava vaihtojärjestelmä voi 
estää saavuttamasta kapasiteettivähennyksiä, jotka tarvitaan kantojen elvyttämiseksi kestävää 
enimmäistuottoa suuremmiksi.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Siirrettävät kalastusoikeudet jäävät 
sen jäsenvaltion omistukseen, joka on 
vastuussa niiden jakamisesta. Jäsenvaltio 
voi peruuttaa haltijalta siirrettävät 
kalastusoikeudet, jos sen jakokäytännön 
tavoitteita tai vaatimuksia ei noudateta tai 
jos haltija ei ole vastannut kyseisen 
jäsenvaltion kohtuullisiin pyyntöihin 
niiden noudattamisesta.

Or. en

Perustelu
Siirrettävät kalastusoikeudet eivät ole omaisuutta vaan käyttöoikeus, joka edellyttää 
jäsenvaltion vaatimusten noudattamista. 
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Komissio voi antaa 55 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa se 
antaa aluksi määräajaksi luvan 
jäsenvaltioiden tai alueellisten elinten 
asianmukaisesti perusteltujen pyyntöjen 
mukaisesti erityisten alueellisten 
mukautusten tekemiseksi 12 metrin 
määritelmään.

Or. en

Perustelu
Koska meriolosuhteet ja kansalliset käytännöt ovat Euroopassa hyvin erilaisia, on tärkeää 
varmistaa, että asetuksen yksityiskohtia pystytään tulkitsemaan joustavasti, kunhan sen 
tavoitteet säilytetään.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu
Monet pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastajat eivät ole tuottajaorganisaatioiden 
jäseniä.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia maksutta tai vaatia 
maksun suorittamista tai jakaa tällaisia 
oikeuksia huutokaupassa haltijoille, jotka 
täyttävät kaikki muut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 

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

tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta 
oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja 
avoimesti, kun on kyse erityisesti 
pienimuotoista kalastusta harjoittavasta 
laivastosta silloin, kun se toimii 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmässä.

Or. en

Perustelu
Pienimuotoista kalastusta harjoittava laivasto on suurin työnantaja, ja sillä on usein vähiten 
ympäristövaikutuksia, mutta sillä on harvoin resursseja tai organisaatiota, jotta se voisi 
vaatia roolinsa mukaista mahdollisuuksien jakamista.

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa kalastusmahdollisuuksissa ei 
saa vahvistaa lajien saaliita, jotka ylittävät 
10 artiklan 1 kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavan tason jonkin 
vuoden tai sen osan aikana.

Or. en

Perustelu
Kalakantoja on tuhoutunut lyhytnäköisyyden takia ja siksi, että viranomaiset ovat sivuuttaneet 
tutkimustiedon. Etusijalle on asetettava tavoite kantojen palauttamisesta kestävää 
enimmäistuottoa suuremmille tasoille.
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Jäsenvaltiot haluavat ehkä kannustaa tiettyihin kalastuskäytäntöihin, kuten vähän 
vaikuttavaan kalastukseen, ja tarjota lisämahdollisuuksia pienimuotoiseen kalastukseen.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu
Tarkistuksella laajennetaan samaa periaatetta erityisesti pienimuotoista kalastusta 
harjoittaviin aluksiin.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisteri ja tiedot ehdoista, joiden mukaan 
siirrettävät kalastusoikeudet ja 
kalastusmahdollisuudet on jaettu, 
asetetaan julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu
On mahdotonta hyväksyä, ettei yleisö saisi tietää oikeuksien haltijoita tai ehtoja, jotka niiden 
oletetaan täyttävän.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirrettävät kalastusoikeudet voidaan 
siirtää vain oikeudet omistavan 
jäsenvaltion luvalla. Lähtökohtaisesti 
tällaiset kalastusoikeudet siirretään 
edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio on 
saanut varmuuden siitä, ettei tämä ole 
ristiriidassa sen jakokäytännön 
tavoitteiden kanssa.

Or. en

Perustelu
Siirrettävien kalastusoikeuksien arvo perustuu osittain kalastusmahdollisuuksien hyvään 
hoitoon ja osittain niiden haltijan kykyyn siirtää niitä taloudellisen hyödyn saamiseksi. 
Tällaiset siirrot olisi sen vuoksi lähtökohtaisesti tehtävä, mutta jäsenvaltiot haluavat ehkä 
oikeuden puuttua asiaan.
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltiot voivat asettaa siirtoa 
koskevan luvan ehdoksi sen, että 
kalastusoikeutensa myyvä alus poistetaan 
käytöstä ja romutetaan.

Or. en

Perustelu
Euroopan kalastuslaivastojen kapasiteettia on pienennettävä. Alusten omistajat saavat 
tällaisista siirroista huomattavaa taloudellista hyötyä, mutta myös alusten romuttaminen voi 
olla kannattavaa.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
määrittelyä varten.

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden ja yleisön käyttöön. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksen tavoitteena on avoimuus.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa ja vesiviljelyssä
tarvittavia biologisia, teknisiä, ympäristöä 
koskevia ja sosioekonomisia tietoja, 
käsiteltävä ne, saatettava ne julkisesti 
saataville ja toimitettava ne tarvittaessa
tieteellisen tutkimustiedon loppukäyttäjille, 
mukaan luettuina komission nimeämät 
elimet. Kyseiset tiedot on kerättävä 
vähintään joka toinen vuosi kannoista, 
jotka ovat kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavien tasojen alapuolella. 
Niiden avulla olisi erityisesti voitava 
arvioida

Or. en
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Perustelu
Olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että tiedot kuvastavat nykytilannetta. 
Lähtökohtaisesti tietojen olisi oltava julkisesti saatavilla poikkeustapauksia lukuun ottamatta. 
Tietoja tarvitaan sen selvittämiseksi, ettei vesiviljely ole haitallista meriympäristölle.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa; 

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen nykytilaa; 

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen, sivusaaliit mukaan 
luettuina, nykyistä voimakkuutta,
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta ja 
vesiviljelystä kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin, 
ja direktiivissä 2008/56/EY säädetyn 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista; 
sekä

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalojen 
sosioekonomista tilannetta unionin vesillä 

(c) kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalojen 
nykyistä sosioekonomista tilannetta 
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ja niiden ulkopuolella. unionin vesillä ja niiden ulkopuolella. 

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
tarkkoja ja luotettavia; 

(d) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
tarkkoja, luotettavia ja kattavia; 

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja tarvittaessa 
kerättyjen tietojen asianmukainen suoja ja 
luottamuksellisuus;

(f) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja asetettava ne 
julkisesti saataville lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa asianmukainen 
suoja ja luottamuksellisuus voi olla 
tarpeen, jolloin tällaisten rajoitusten 
perusteet on ilmoitettava;

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 

(g) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
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olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja 
-järjestelmiin.

olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kaikkiin kerättyjen tietojen 
käsittelyssä käytettäviin kansallisiin 
tietokantoihin ja -järjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) asetettava siirrettävien 
kalastusoikeuksien jakamisen ehdoksi se, 
että oikeuksien haltijat toimittavat 
jäsenvaltioille vuosittain vaadittavat 
taloudelliset ja sosiaaliset tiedot.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat kalatalousalan tietojen 
keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista 
yhteisön puitteista sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten 
lausuntojen tukemisesta 25 päivänä 
helmikuuta 2008 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 199/20081 puitteissa 
siten, että kyseistä asetusta tarkastellaan 
uudelleen ja/tai muutetaan tai se 
tarvittaessa korvataan vähintään 
vastaavantasoisilla puitteilla tämän 
artiklan säännösten panemiseksi 
täytäntöön. Uusi monivuotinen ohjelma 
ohjaa tietojen keruuta, hallintaa ja 
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käyttöä vuodesta 2014 lähtien, ja siihen 
sovelletaan tämän artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 199/2008 säännöksiä. 
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

Asetusta (EY) N:o 199/2008 sovelletaan 
edelleen kansallisiin ohjelmiin, jotka 
koskevat tietojen keruuta ja hallintaa 
vuosien 2011, 2012 ja 2013 osalta.
_____________

1 EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1. 

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen 
ohjelman osalta kerättävien tietojen 
tarkkuutta koskevien tavoitteiden 
täsmentämiseksi ja tiedonkeruun 
aggregointitasojen määrittelemiseksi 
tietojen hallintaa ja käyttöä varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti. 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 5 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen ohjelman osalta kerättävien 
tietojen tarkkuutta koskevien tavoitteiden 
täsmentämiseksi ja tiedonkeruun 
aggregointitasojen määrittelemiseksi 
tietojen hallintaa ja käyttöä varten sekä 
tiedonkeruuta ja tietojen esitystapaa 
koskevan jäsenvaltioiden välisen 
koordinoinnin varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio pidättää rahoitustuen 
50 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio ei 
toimita tutkimustietoa, jonka 
keräämisestä se on vastuussa, eikä se 
vastaa kohtuullisiin vaatimuksiin tiedon 
keräämisestä.

Or. en

Perustelu
Jäsenvaltioita on vaadittu keräämään tutkimustietoa vuosien ajan, mutta osa ei ole tehnyt 
niin. Komission käytössä on oltava seuraamuksia, sillä tieteellinen näyttö on asetuksen 
tehokkaan toiminnan kannalta välttämätöntä.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unioni edistää aktiivisesti ja tukee
kalastusalan kansainvälisten järjestöjen, 
myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, toimintaa
kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu
EU:n on aktiivisesti edistettävä kalastuksenhoidon parhaita käytäntöjä koko maailmassa.
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä, että unionin 
kalastusalukset voivat toimia kolmannen 
maan vesillä vain, jos niillä on hallussaan 
kalastuslupa, joka on myönnetty 
sopimuksen kummankin osapuolen 
hyväksymää menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu
Tarkistuksella varmistetaan, että EU:n alukset voivat harjoittaa kalastusta vain, jos ne 
noudattavat sopimuksen ehtoja, eivätkä ne saa tehdä yksityisiä järjestelyjä, joissa kenties 
määrätään löyhemmistä ehdoista.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten ehtojen mukaista 
kalastuslupaa ei saa myöntää 
kalastusaluksille, jotka ovat aiemmin 
purjehtineet unionin lipun alla 
hakemusta edeltävien 24 kuukauden 
aikana.

Or. en

Perustelu

On kuulemma lukuisia tapauksia, joissa EU:n alukset ovat vaihtaneet lippuvaltiota 
kiertääkseen kalastuskumppanuussopimusten sääntöjä. Tällaiset käytännöt on 
mahdollisuuksien mukaan saatava kuriin.
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa määriteltyjen demokratian 
periaatteiden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
on kuuluttava olennaisena osana 
kestävää kalastusta koskeviin 
sopimuksiin, ja sopimuksissa on oltava 
ihmisoikeuksia koskevia 
erityismääräyksiä.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Unionin kalastusalukset eivät 
1 päivästä tammikuuta 2015 saa 
harjoittaa kalastustoimintaa kolmannen 
maan vesillä, elleivät ne noudata kestävää 
kalastusta koskevan sopimuksen ehtoja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että EU toimii esimerkkinä varmistamalla, että sen läsnäolo 
kansainvälisillä vesillä on sääntöihin perustuvaa ja oikeutettua.
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
On olennaisen tärkeää osoittaa vesiviljelyn laatu ja kestävyys, jotta yleisö luottaisi siihen ja 
teollisuus menestyisi. On käsiteltävä esimerkiksi elintarvikeketjun, antibioottien käytön ja 
päästöjen kaltaisia kysymyksiä.

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) rajoittaa luonnonvaraisesta kalasta 
saatavan vesiviljelyrehun määrä tasolle, 
joka ei aiheuta uhkaa 10 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle tai 
kalastuskäytäntöjen kestävyydelle 
muualla maailmassa.

Or. en

Perustelu
Suuntaviivoissa on puututtava vesiviljelyä koskevaan suurimpaan moitteeseen eli siihen, että 
siinä käytettyyn rehuun kuluu enemmän kalaa kuin lopputuotteesta saadaan, eikä tämä edistä 
kestävyyttä. Suuntaviivoissa on erityisesti varmistettava, etteivät vesiviljelyn vaatimukset 
uhkaa kestävän enimmäistuoton saavuttamista tavanomaisessa kalastuksessa.
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Tarkistus 97

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) varmistaa, että vesiviljelytoiminta on 
yhteensopivaa direktiivin 2008/56/EY 
tavoitteiden kanssa.

Or. en

Perustelu
Kalanviljelylaitosten aiheuttama pilaantuminen on merkittävä huolenaihe ja voi uhata 
meriekosysteemiä ja tavanomaisen kalastuksen terveyttä. On olennaisen tärkeää täyttää 
meristrategiadirektiivin vaatimukset.

Tarkistus 98

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) estää siihen liittyvien ekosysteemien 
haitalliset muutokset.

Or. en

Perustelu
Vesiviljelyn päästöt voivat olla haitallisia sekä meri- että makean veden ympäristölle, ja niitä 
on hillittävä.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
On olennaisen tärkeää osoittaa vesiviljelyn laatu ja kestävyys, jotta yleisö luottaisi siihen ja 
teollisuus menestyisi. On käsiteltävä esimerkiksi elintarvikeketjun, antibioottien käytön ja 
päästöjen kaltaisia kysymyksiä.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitustukea voidaan myöntää 2 
ja 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtäävää toimintaa 
varten.

Unionin rahoitustukea myönnetään 
ainoastaan 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisiin toimiin ja 
aloitteisiin.

Or. en

Perustelu
Unionin rahoitustuen ehdoksi on asetettava asetuksen tavoitteiden noudattaminen.
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Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
Unionin rahoitustuen ehdoksi on asetettava asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
noudattaminen.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimijoille myöntämän 
rahoitustuen ehtona on, että toimijat 
noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjä.

1. Unionin toimijoille myöntämän 
rahoitustuen ehtona on, että toimijat 
noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteita ja sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 
unionin rahoitustuen myöntämistä 
seuraavien kolmen vuoden aikana, niiltä 
evätään väliaikaisesti tai pysyvästi 
mahdollisuus unionin rahoitustukeen,
rahoitustukea vähennetään ja kyseinen 
aiemmin myönnetty unionin rahoitustuki 
peritään takaisin kokonaan tai osittain. 
Kyseisten toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhtaisia vakavien rikkomusten 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

Or. en

Perustelu
Julkista tukea ei pitäisi myöntää toimijoille, jotka rikkovat vakavalla tavalla YKP:n sääntöjä.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu
"Vakavat rikkomukset" ovat todellakin vakavia, ja jos määrätään seuraamuksia, niiden on 
oltava aidosti varoittavia.
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio tai komissio myöntää 
tukea aluksen poistamiseen käytöstä, 
edeltävien kolmen vuoden aikana 
myönnetty unionin rahoitustuki kyseisen 
aluksen nykyaikaistamiseksi tai 
parantamiseksi peritään takaisin.

Or. en

Perustelu
Komissio ehdottaa, ettei alusten poistamiseen käytöstä enää myönnettäisi tukea, ja jos näin 
päätetään tehdä, tarkistus menettää merkityksensä. Muussa tapauksessa sillä turvataan 
julkisten varojen käyttö.


