
PA\899778FI.doc PE480.761v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0194(COD)

23.4.2012

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä
(COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

Valmistelija: João Ferreira



PE480.761v03-00 2/23 PA\899778FI.doc

FI

PA_Legam



PA\899778FI.doc 3/23 PE480.761v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden järjestelyllä ja toiminnalla on suoria ja 
epäsuoria vaikutuksia sekä kalavarojen ja meren ekosysteemien kestävyyteen että 
kansanterveyteen ja väestön elintarviketurvaan.

Valmistelijan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään löytämään ratkaisu kahteen seuraavaan 
ongelmaryhmään.

Ympäristöasiat

Valmistelija katsoo, että kalastuksen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat liittyvät 
toisiinsa läheisesti. Jotta toiminnan kestävyyttä ympäristön suhteen edistetään toivotulla 
tavalla, on tämän vuoksi toteutettava kattava valikoima toimenpiteitä, jotka käsittävät myös 
sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

On todella tärkeää antaa arvoa rannikkokalastukselle ja pienimuotoiselle kalastukselle sekä 
tukea näihin laivaston osiin kuuluvia tuottajia, kun otetaan huomioon, että niiden 
osallistuminen yhteiseen markkinajärjestelyyn (YMJ) on vielä melko vähäistä. Ei pidä 
unohtaa, että näillä laivaston osilla on tavanomaisesti yhteys resurssien entistä kestävämpään 
käyttöön joko tavallista pienemmän energiankulutuksen tai niiden käyttämien valikoivien 
pyydysten vuoksi.

Valmistelija katsoo, että YMJ:n osuutta on yleisesti lisättävä, jotta varmistetaan alan 
tuottavuus, parannetaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämistä ja kasvatetaan 
niiden lisäarvoa. Nämä asiat ovat erottamaton osa kalavarojen kestävää käyttöä, jolla 
edistetään pyyntiponnistuksen vakiinnuttamista tasolle, joka on yhteensopiva kalakantojen 
uusiutumiskyvyn kanssa. Tämä näkemys, joka on ristiriidassa julkisten 
markkinasääntelyvälineiden purkamisen kanssa, edellyttää pikemminkin niiden vahvistamista 
kunnianhimoisella ja älykkäällä tavalla.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden julkinen tukeminen on välttämätöntä myös 
ympäristönäkökulmasta katsottuna. Tilanne on nykyään tällainen muun muassa siksi, että 
markkinoilta ei saa täysimääräistä korvausta kaikista entistä kestävämpiin tuotantotapoihin 
liittyvistä myönteisistä ympäristöä koskevista ja sosiaalisista ulkoisvaikutuksista.

Valmistelija ehdottaa joitakin mekanismeja, joilla hänen mielestään voidaan auttaa 
poistamaan puutteet komission ehdotuksesta tällä tasolla.

Saaliiden poisheittämisen lopettaminen ja kaikkien tahattomien saaliiden purkaminen on yksi 
YKP:n meneillään olevan uudistamisen tavoitteista. Jotta tämä tavoite saavutetaan 
tehokkaasti, voi olla tarpeellista myöntää tuottajille taloudellisia vähimmäiskorvauksia, joiden 
avulla he voivat selviytyä kaikkien tahattomien saaliiden käsittely-, varastointi- ja 
purkamiskustannuksista.

Kansanterveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät asiat

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoiden kehitys on lisännyt unionin markkinoille 
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tulevien tuotteiden tarkan valvonnan ja sertifioinnin tarvetta, jotta varmistetaan, että tuotteet 
ovat peräisin kestävästä tuotannosta ja tuontituotteet täyttävät samat kaupan pitämistä 
koskevat vaatimukset, jotka koskevat yhteisön tuottajia. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa 
tämän selventämistä.

Valmistelija ehdottaa myös joitakin tarkistuksia, joilla pyritään puolustamaan kuluttajan etuja 
selventämällä käsitteitä ja antamalla kuluttajalle myös selkeitä, täydellisiä ja puolueettomia 
tietoja.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuottajajärjestöt ovat yhteisen 
kalastuspolitiikan ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
soveltamisen avaintoimijoita. Tämän 
vuoksi on tarpeen vahvistaa kyseisten 
järjestöjen tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että niiden jäsenet harjoittavat kalastus- ja 
vesiviljelytoimintaa kestävällä tavalla, 
parantavat tuotteiden markkinoille 
saattamista ja keräävät taloudellista tietoa 
vesiviljelystä. Näitä tavoitteita 
toteuttaessaan tuottajajärjestöjen olisi 
otettava huomioon unionissa vallitsevat 
kalastus- ja vesiviljelyalan vaihtelevat 
olosuhteet, etenkin pienimuotoisen 
kalastuksen erityispiirteet.

(7) Tuottajajärjestöt ovat yhteisen 
kalastuspolitiikan ja yhteisen 
markkinajärjestelyn asianmukaisen 
soveltamisen avaintoimijoita. Tämän 
vuoksi on tarpeen vahvistaa kyseisten 
järjestöjen tavoitteita sen varmistamiseksi, 
että niiden jäsenet harjoittavat kalastus- ja 
vesiviljelytoimintaa kestävällä tavalla, 
parantavat tuotteiden markkinoille 
saattamista, näkevät tulojensa kasvavan ja 
keräävät ympäristöön liittyvää ja 
taloudellista tietoa vesiviljelystä. Näitä 
tavoitteita toteuttaessaan tuottajajärjestöjen 
olisi otettava huomioon unionissa 
vallitsevat kalastus- ja vesiviljelyalan 
vaihtelevat olosuhteet, etenkin 
pienimuotoisen kalastuksen erityispiirteet 
ja sen lisääntynyt ympäristökestävyys, 
joiden vuoksi tämän laivaston osan 
tukeminen ja sitä koskevat positiiviset 
toimet ovat perusteltuja YMJ:n puitteissa.

Or. pt
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Useissa jäsenvaltioissa, joissa 
harjoitetaan suurimmaksi osaksi 
rannikkokalastusta ja pienimuotoista 
kalastusta, tuottajajärjestöt ovat hyvin 
heikkoja tai niitä ei edes ole.

Or. pt

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Olisi otettava huomioon, että tällä 
hetkellä markkinoilta ei saa 
täysimääräistä korvausta kaikista
rannikkokalastukseen ja pienimuotoiseen 
kalastukseen liittyvistä myönteisistä 
sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä 
ulkoisvaikutuksista.

Or. pt

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kaikkien tahattomien saaliiden 
purkaminen ja tästä johtuva saaliiden 
poisheittämisen lopettaminen on yksi 
YKP:n meneillään olevan uudistamisen 
tavoitteista. Jotta tämä tavoite todella 
saavutetaan, voi olla tarpeellista maksaa 
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tuottajille taloudellisia 
vähimmäiskorvauksia, joiden avulla he 
voivat selviytyä kaikkien tahattomien 
saaliiden käsittely-, varastointi- ja 
purkamiskustannuksista.

Or. pt

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Nykyään monissa jäsenvaltioissa 
vallitsee huomattava epätasapaino alan 
arvoketjun lisäarvon jakautumisessa, ja 
kalan alhaisia ensimyyntihintoja koskeva 
jatkuva ongelma voi aiheuttaa lisää 
kalavaroihin kohdistuvaa painetta ja 
kannustaa liikakalastukseen.
Parantaakseen kalan ensimyyntihintaa 
tuottajien edun mukaisesti sekä 
edistääkseen lisäarvon oikeudenmukaista 
ja asiallista jakaantumista alan 
arvoketjussa jäsenvaltioiden olisi voitava 
hyväksyä ketjua koskevia toimenpiteitä, 
kuten enimmäismarginaalin 
vahvistaminen kullekin ketjun toimijalle.

Or. pt

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteisen markkinajärjestelyn yleisenä 
tavoitteena on varmistaa kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden markkinoiden vakaus 
ja taata oikeudenmukaiset tulot tuottajille 
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kalavarojen ja ekosysteemien kestävän 
käytön ja asianmukaisen suojelun 
puitteissa.

Or. pt

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perustettaessa kalastusalan 
tuottajajärjestöjä on otettava huomioon 
rannikkokalastusta ja pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien tuottajien 
erityistilanne ja näiden on voitava hyötyä 
erityiskohtelusta tuottajajärjestöjen 
perustamista varten tarkoitettuja tukia 
myönnettäessä.

Or. pt

Perustelu

Tämä laivaston osa, johon tavanomaisesti yhdistetään kalavarojen kestävä hyödyntäminen, 
on kohdannut huomattavia vaikeuksia tuottajajärjestöjen perustamisen alalla, mikä 
vaikeuttaa sen täysimääräistä liittämistä YMJ:hin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) elintarviketarjonnan lisääminen ja 
työllisyyden parantaminen rannikko- ja 
maaseutualueilla;

Or. pt
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Perustelu

Ei ole mitään syytä, että elintarvikkeiden toimittamisen ja työllisyyden edistämistä koskeva 
tavoite koskee vesiviljelyalan tuottajajärjestöjä mutta ei kalastusalan tuottajajärjestöjä.
Tämän vuoksi ehdotetaan asiaa koskevaa tarkistusta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaupallisten kantojen tahattomia 
saaliita koskevan kysymyksen hoitaminen;

(b) meren elollisten luonnonvarojen 
tahattomia saaliita koskevan kysymyksen 
hoitaminen tahattomien saaliiden ja 
niiden purkamisen vähentämiseksi 
yleisellä tasolla;

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että tahattomien saaliiden vähentämistavoite ulotetaan yleensä 
elollisiin luonnonvaroihin eikä pelkästään kaupallisesti hyödynnettäviin kantoihin. Kun 
lisäksi otetaan huomioon tuottajajärjestöjen tärkeä tehtävä, niiden on osallistuttava 
tahattomien saaliiden yleisen tason asteittaista alentamista koskeviin ponnisteluihin, joissa 
niitä on tuettava asianmukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) meren ekosysteemien ja kalavarojen 
suojelun tilaa koskevan tietämyksen 
edistäminen.

Or. pt

Perustelu

Tuottajajärjestöt voivat sen käytännön tietämyksen avulla, joka niillä on kalavarojen tilan 
kehittymisestä, edistää asianmukaisesti kannustettuina ja tuettuina meren ekosysteemien 
suojelun tilaa koskevaa tietämystä ja poistaa puutteita, joita tällä tasolla nykyään on 
olemassa, sekä tässä mielessä edistää tietämykseen perustuvaa kalastuksenhoitoa.



PA\899778FI.doc 9/23 PE480.761v03-00

FI

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jakamalla aluksista purettuja tuotteita 
maksutta hyväntekeväisyys- tai 
avustustarkoituksiin;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) meren ekosysteemien ja kalavarojen 
suojelun tilaa koskevien tietojen 
vapaaehtoinen toimittaminen 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
asianmukaisin väliajoin ja sopivia keinoja 
käyttäen;

Or. pt

Perustelu

Tuottajajärjestöt voivat kalavarojen tilan kehittymistä koskevan käytännön tietämyksen avulla 
edistää asianmukaisesti kannustettuina ja tuettuina tietämystä meren ekosysteemien suojelun 
tilasta ja poistaa puutteita, joita tällä tasolla nykyään on olemassa, sekä tässä mielessä 
edistää tietämykseen perustuvaa kalastuksenhoitoa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) sellaisten taloudellisten 
vähimmäiskorvausten maksaminen, 
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joiden avulla on mahdollista selviytyä 
kustannuksista, joita aiheutuu purettaessa 
kokonaisuudessaan tahattomat saaliit, 
joilla ei ole myyntikanavaa näiden 
kustannusten kattamiseksi;

Or. pt

Perustelu

Tahattomien saaliiden täysimääräistä purkamista koskevan politiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää, että varmistetaan purkamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen 
tapauksissa, joissa saaliilla ei ole kaupallista myyntikanavaa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) sellaisten taloudellisten 
vähimmäiskorvausten maksaminen, 
joiden avulla on mahdollista selviytyä 
kustannuksista, joita aiheutuu lajien 
elinkaaren tietyissä kriittisissä vaiheissa 
biologisiin suojeluaikoihin liittyvästä 
kalavarojen suojelutoimesta, joka 
mahdollistaa kantojen kehittymisen siten, 
että kalastustoiminta jatkuu suojeluajan 
ulkopuolella.

Or. pt

Perustelu

Biologiset suojeluajat ovat tunnetusti tehokas kalavarojen suojelukeino ja kestävän 
kalastuksenhoidon väline. On kuitenkin tarpeellista ja oikeudenmukaista maksaa kalastajille 
vähimmäiskorvaus silloin, kun toimintaa ei ole.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Markkinoille saatetuista tahattomista 
saaliista saadut tulot on palautettava 
suurimmalta osaltaan kansallisille 
viranomaisille, ja ne on käytettävä 
kalavarojen tilaa koskevan tietämyksen 
edistämiseen tarkoitettujen biologisten 
tietojen hankintaan ja hallintaan.
Tuottajille voidaan korvata saaliiden 
käsittelystä, varastoinnista ja 
purkamisesta aiheutuneet kustannukset 
maksamalla saaliiden markkina-arvosta 
laskettu vähimmäisprosenttiosuus.

Or. pt

Perustelu

Tahattomien saaliiden täysimääräistä purkamista koskevan politiikan tehokas täytäntöönpano 
edellyttää, että varmistetaan purkamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen. On 
kuitenkin varmistettava, että korvaus ei kannusta kestämättömiin käytäntöihin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenten kestävän vesiviljelytoiminnan 
edistäminen kehitysmahdollisuuksia 
tarjoamalla;

(a) jäsenten ympäristön kannalta kestävän 
vesiviljelytoiminnan edistäminen 
kehitysmahdollisuuksia tarjoamalla;

Or. pt
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) elintarviketarjonnan lisääminen ja 
työllisyyden parantaminen rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(b) elintarviketarjonnan lisääminen 
elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta 
koskevia korkeita vaatimuksia noudattaen
ja työllisyyden parantaminen rannikko- ja 
maaseutualueilla;

Or. pt

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – ea alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) ympäristönsuojelun jatkuva 
edistäminen vesiviljelytoiminnassa 
vähentämällä mahdollisimman alhaiselle 
tasolle kielteiset vaikutukset koko 
tuotantoketjussa.

Or. pt

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tietojen kerääminen kaupan pidetyistä 
tuotteista, mukaan luettuina ensimyyntejä 
koskevat taloudelliset tiedot, sekä 
tuotantoennusteista;

(e) tietojen kerääminen ympäristöstä ja 
kaupan pidetyistä tuotteista, mukaan 
luettuina ensimyyntejä koskevat 
taloudelliset tiedot, sekä 
tuotantoennusteista;

Or. pt
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Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudessa asetusehdotuksessa, jolla muutetaan yhteisen 
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön 
rahoitustoimenpiteistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 861/2006, säädetään 
vesiviljelyalaa koskevasta mahdollisuudesta kerätä, hallinnoida ja käyttää ympäristöä 
koskevia perustietoja sosioekonomisten tietojen ohella. Tätä alakohtaa on näin ollen 
muutettava vastaavasti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ryhmillä on riittävän laajaa taloudellista
toimintaa kyseisen jäsenvaltion alueella tai 
alueen osalla erityisesti jäsenmäärän ja
kaupan pidettävän tuotannon määrän 
osalta;

(a) ryhmillä on riittävän laajaa toimintaa 
kyseisen jäsenvaltion alueella tai alueen 
osalla erityisesti jäsenmäärän tai kaupan 
pidettävän tuotannon määrän osalta;

Or. pt

Perustelu

Ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet on säilytettävä mahdollisuus valita 
kullekin jäsenvaltiolle olennaisin peruste. On kiinnitettävä erityistä huomiota tarpeeseen 
varmistaa pienimuotoisen kalastuksen edustus.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmoittaminen komissiolle Ilmoittaminen komissiolle ja 
tuottajajärjestöjä koskevan luettelon 
julkaiseminen

Or. pt
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii, että aina vuoden 
alussa julkaistaan luettelo edellisen 
vuoden aikana hyväksytyistä 
tuottajajärjestöistä sekä niistä 
tuottajajärjestöistä, joiden hyväksyntä on 
saman ajanjakson kuluessa peruutettu.

Or. pt

Perustelu

Tuottajajärjestöjen merkitys huomioon ottaen nämä tiedot on julkaistava YMJ:tä koskevan 
nykyisen asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000) säännösten mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 50 artiklan 
mukaisesti

Poistetaan.

(a) 17 ja 18 artiklassa tarkoitettujen 
hyväksynnän edellytysten muuttamiseksi 
tai täydentämiseksi. Kyseiset säännöt 
voivat koskea tuottajajärjestöjen tai 
toimialajärjestöjen sisäistä toimintaa, 
niiden perussääntöä, rahoitus- ja 
talousarviosäännöksiä, jäsenten 
velvollisuuksia sekä järjestön sääntöjen 
noudattamisen valvontaa seuraamukset 
mukaan lukien;
(b) tarkastusten tiheyttä, sisältöä ja 
käytännön menetelmiä koskevien 
sääntöjen vahvistamiseksi niiden 
tarkastusten osalta, joita jäsenvaltioiden 
on 20 ja 21 artiklan mukaisesti 
suoritettava.
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Or. pt

Perustelu

Edellä 17 ja 18 artiklassa säädettyjen hyväksymistä koskevien ehtojen muuttamisen vuoksi 
yhteispäätösmenettely on perusteltu.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuottajajärjestö katsotaan tuotannon ja 
kaupan pitämisen osalta edustavaksi 
jossakin jäsenvaltiossa, ja se tekee 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille
hakemuksen;

(a) tuottajajärjestö katsotaan tuotannon 
osalta edustavaksi jossakin jäsenvaltiossa, 
ja se tekee jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille hakemuksen;

Or. pt

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laajennettavat säännöt koskevat jotakin 
tuottajajärjestöille 8 artiklan a–
e alakohdassa vahvistettua toimenpidettä.

b) laajennettavat säännöt koskevat jotakin 
tuottajajärjestöille 8 artiklan a–
e alakohdassa sekä f b ja f c alakohdassa
vahvistettua toimenpidettä.

Or. pt

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 
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sovellettaessa kalastusalan tuottajajärjestöä 
pidetään edustavana, jos sen osuus 
asianomaisen tuotteen edellisenä vuonna 
kaupan pidetystä määrästä on vähintään 
65 prosenttia alueella, jolla sääntöjen 
laajentamista ehdotetaan.

sovellettaessa kalastusalan tuottajajärjestöä 
pidetään edustavana, jos sen osuus 
asianomaisen tuotteen edellisenä vuonna 
puretusta määrästä ja tuottajista on 
vähintään 65 prosenttia alueella, jolla 
sääntöjen laajentamista ehdotetaan.

Or. pt

Perustelu

Lisäys on välttämätön, jotta vältetään tilanteet, jotka voivat olla vahingollisia 
rannikkokalastusta ja pienimuotoista kalastusta harjoittaville tuottajille, jotka selvänä 
enemmistönä voivat vastata suhteellisesti pienemmästä puretun kalan määrästä, kun heitä 
verrataan muihin laivaston osiin, jotka voivat olla samanaikaisesti samalla alueella.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tuottajajärjestön on toimitettava 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisilleen tuotantoa ja kaupan 
pitämistä koskeva suunnitelma, jonka 
avulla se pyrkii saavuttamaan 3 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet.

1. Kunkin tuottajajärjestön on toimitettava 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisilleen tuotantoa ja kaupan 
pitämistä koskeva suunnitelma, jonka 
avulla se pyrkii saavuttamaan 3 artiklassa 
vahvistetut tavoitteet. Suunnitelmissa 
voidaan määrätä biologisista 
suojeluajoista 8 artiklan h alakohdan 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevan 
suunnitelman sisältöä koskevien 

Poistetaan.
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sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja 
säädöksiä 50 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Kyseinen asia edellyttää yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tuottajajärjestöt voivat rahoittaa tämän 
asetuksen liitteessä II lueteltujen 
kalastustuotteiden varastoinnin seuraavin 
edellytyksin:

Tuottajajärjestöille voidaan myöntää 
yksityisen varastoinnin tukea tämän 
asetuksen liitteessä II lueteltujen 
kalastustuotteiden varastointia varten
seuraavin edellytyksin:

Or. pt

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kukin tuottajajärjestö voi perustaa 
kollektiivisen rahaston, jota käytetään vain
seuraavien toimenpiteiden rahoittamiseen:

Kukin tuottajajärjestö voi perustaa 
kollektiivisen rahaston, jota käytetään 
seuraavien toimenpiteiden rahoittamiseen:

Or. pt
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) 8 artiklan h ja i alakohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet.

Or. pt

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuottajajärjestöille voidaan myöntää 
erityisiä tukia, jotka maksetaan näiden 
toimenpiteiden rahoittamiseen 
tarkoitettuun kollektiiviseen rahastoon.

Or. pt

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
VI a jakso (uusi) – 38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VI-A JAKSO
Jäsenvaltioiden hallinnointitoimet
38 a artikla
Jäsenvaltioiden hallinnointitoimet
Jäsenvaltiot voivat päättää 
erityistilanteensa ja alueellaan olevien 
tuottajajärjestöjen kehitystason huomioon 
ottaen, siirtävätkö ne hallinnolliset 
tehtävät tuottajajärjestöille vai 
säilyttävätkö ne olennaisia hallinnollisen 
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tason päätöksiä koskevat valtuudet 
kullakin jäsenvaltiolla etenkin, jos tämä 
osoittautuu tarpeelliseksi 
rannikkokalastusta ja pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien laivaston osiin 
elinkelpoisuuden varmistamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) jalostamattoman kalan tuoreuden 
vähimmäistasoa;

Or. pt

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sekä vähimmäiskoon alittavista että 
käytettävissä olevan kiintiön ylittävistä 
tahattomista saaliista peräisin olevien 
tuotteiden kaupan pitämisen
erityisvaatimuksia 8 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Kalan tuoreusasteen on myös oltava kaupan pitämistä koskeva nimenomainen vaatimus 
ottaen huomioon, että tuoreusasteen ilmoittaminen nostaa kalan arvoa ja on kuluttajille 
laadun tae.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Parantaakseen kalan 
ensimyyntihintaa tuottajien edun 
mukaisesti sekä edistääkseen lisäarvon 
oikeudenmukaista ja asiallista 
jakaantumista alan arvoketjussa 
jäsenvaltiot voivat hyväksyä ketjua 
koskevia toimenpiteitä, kuten väliportaita 
koskevan enimmäismarginaalin 
vahvistaminen kullekin ketjun toimijalle, 
jos on havaittavissa vakavia tuottajien 
tuloja ja arvoketjun tasapainoa koskevia 
ongelmia.

Or. pt

Perustelu

Jos lisäarvon jakaantumista koskevia vakavia häiriöitä ilmenee alan arvoketjussa, 
väliportaita koskevan enimmäismarginaalin vahvistaminen voi korottaa ratkaisevasti 
tuottajahintoja hillitsemällä kuluttajien maksamia hintoja ja pienentämällä välittäjien 
marginaalia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotteita, joille on vahvistettu kaupan 
pitämistä koskevat vaatimukset, voidaan 
pitää unionissa kaupan ihmisravinnoksi 
vain näiden vaatimusten mukaisesti.

1. Tuotteita, joille on vahvistettu kaupan 
pitämistä koskevat vaatimukset, voidaan 
pitää unionissa kaupan ihmisravinnoksi 
vain näiden vaatimusten mukaisesti. Tätä 
säännöstä sovelletaan myös kaikkiin 
tuotuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.

Or. pt
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 50 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan määritellä
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset
kaupan pitämisen vaatimukset laadun, 
koon tai painon, pakkauksen, esillepanon ja 
merkintöjen osalta sekä, jos se on 
vaatimusten soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella tarpeen, muuttaa 
niitä samalla varmistaen, että vaatimukset 
määritellään oikeudenmukaisella ja 
avoimella tavalla.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 50 artiklan 
mukaisesti, jotta 39 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä kaupan pitämisen 
vaatimuksia voidaan täydentää tai 
täsmentää laadun, koon tai painon, 
pakkauksen, esillepanon ja merkintöjen 
osalta, jos se on vaatimusten 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella tarpeen.

Or. pt

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) onko tuote tuore vai sulatettu. (e) onko tuote tuore, jäähdytetty vai
pakastettu.

Or. pt

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan 1 kohdan 
e alakohdan ja 39 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tuotetta pidetään 
tuoreena, jos se on pyydetty enintään 
24 aiemmin;
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Or. pt

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään puolustamaan kuluttajien etua, selkiyttämään käsitteitä ja 
antamaan kuluttajalle tällä tavoin entistä selvempiä, täydellisempiä ja puolueettomampia 
tietoja.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

e a) tuotteen purkamissatamaa koskevia 
tietoja.

Or. pt

Perustelu

Tämä voi olla kuluttajan vaihtoehtojen ja valinnan muodostumisen kannalta asiaankuuluvaa 
tietoa ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja sosiaalisista syistä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 42 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklassa ja 44 artiklassa 
tarkoitettujen pakollisia tietoja koskevien 
vaatimusten täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi samalla varmistaen, että 
pakolliset tiedot esitetään 
oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla;

(a) 42 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 
2 kohdassa, 43 artiklassa ja 44 artiklassa 
tarkoitettujen pakollisia tietoja koskevien 
vaatimusten täydentämiseksi tai 
täsmentämiseksi samalla varmistaen, että 
pakolliset tiedot esitetään 
oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla;

Or. pt
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähimmäisvaatimusten asettamiseksi
45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
tiedoille, joita toimijat voivat ilmoittaa 
vapaaehtoisesti, samalla varmistaen, että 
vapaaehtoisten tietojen esittämisen 
edellytykset ovat täsmälliset, avoimet ja 
syrjimättömät.

(b) vähimmäisvaatimusten 
täsmentämiseksi 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille tiedoille, joita toimijat voivat 
ilmoittaa vapaaehtoisesti, samalla 
varmistaen, että vapaaehtoisten tietojen 
esittämisen edellytykset ovat täsmälliset, 
avoimet ja syrjimättömät.

Or. pt

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) seuraa säännöllisesti hintoja unionin 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden koko 
toimitusketjussa ja laatii analyysejä 
markkinoiden kehityssuunnista;

(b) seuraa säännöllisesti hintoja unionin 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden koko 
toimitusketjussa ja laatii analyysejä 
markkinoiden kehityssuunnista sekä 
julkaisee seurannan ja analyysien 
tulokset;

Or. pt


