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LYHYET PERUSTELUT

Työasiakirjassa esiteltiin pääpiirteittäin komission ehdotus ja tehtiin suppea poliittinen 
analyysi. Tässä lausunnossa ehdotetaan useita tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla edistetään YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja 
saadaan aikaan ympäristön kannalta kestävä kalastuksenhoito Euroopassa ja muualla 
maailmassa.

Tarkistuksissa puututaan erityisesti tiettyihin seikkoihin.

Tietyt rahoitustyypit poistetaan:
 sellaisen kalan varastointiin myönnettävä rahoitus, joka on pyydetty, vaikka sille ei 

ole markkinoita, sillä on parempi kalastaa silloin, kun markkinatilanne takaa hyvän 
hinnan, sen sijaan että kalaa varastoidaan pitkän aikaa;

 vesiviljelylaitosten vakuutusmaksuihin myönnettävä rahoitus, sillä veronmaksajien 
sijasta toimijoiden olisi itse vastattava näistä kustannuksista;

 tuki "siirrettävien kalastusoikeuksien" hallinnoinnille;
 sellaisen kalan myynninedistämisen ja markkinoinnin rahoitus, jonka markkinat 

ovat rajalliset tai jolle ei ole markkinoita lainkaan.

Monin paikoin on tehty lisäyksiä, jotta varmistetaan, että tuki ei johda kalastuskapasiteetin 
lisääntymiseen.

Rahoitusta suunnataan uudelleen tieteellisen ja muun tiedon keräämisen tukemiseen sekä 
kalastustoiminnan valvonnan parantamiseen.

Vesiviljelyä koskevaa osaa tarkistetaan siten, että painopiste siirretään vesiviljelyn – alan, 
joka huonosti hallinnoituna voi aiheuttaa huomattavia ympäristöongelmia – pelkästä 
tukemisesta vesiviljelytoiminnan tekemiseen paljon kestävämmäksi ympäristön kannalta.

Kalastus on pohjimmiltaan julkishyödykkeen yksityistä hyödyntämistä, ja siitä syystä 
kalastusoikeuteen liittyy tiettyjä vastuita, erityisesti sen varmistaminen, että kalastus ei johda 
kalakantojen vähenemiseen tai meriympäristön huonontumiseen eikä niistä riippuvaisten 
rannikkoyhteisöjen heikkenemiseen. Rahoitus olisi ensisijaisesti suunnattava joko tietojen 
keräämiseen kalastustoiminnan kestävyyden tutkimiseksi tai niiden kalastajien tukemiseen, 
jotka kalastavat ympäristön kannalta ja sosiaalisesti kestävimmällä tavalla. Ehdotetuilla 
tarkistuksilla pyritään tähän sekä edistämään ennalta varautumiseen perustuvaa 
lähestymistapaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa kalastuksenhoitoon.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'kalastuskapasiteetilla' aluksen 
vetoisuutta bruttovetoisuutena (GT) ja sen 
konetehoa kilowatteina (kW) sellaisina 
kuin ne on määritelty neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 2930/861 olevissa 4 
ja 5 artiklassa, sen komission asetuksen 
(EU) N:o 404/2011 liitteessä XI 
määriteltyä pyydystyyppiä ja käytettyjen 
pyydysten määrää;
_____________
1EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi hyödyllistä määritellä selvästi kalastuskapasiteetti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) 'merialueilla' neuvoston päätöksen 
2004/585/EY liitteessä I vahvistettuja 
maantieteellisiä alueita ja alueellisten 
kalastusjärjestöjen perustamia alueita; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä termi ei esiinny ehdotuksessa, joten se on asianmukaista poistaa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden lisäksi komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja 
täydentävyyden niiden tukien välillä, joita 
myönnetään EMKR:stä, muiden unionin 
toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden 
perusteella, mukaan lukien [ympäristö- ja 
ilmastoimien puiteohjelman perustamisesta 
(LIFE-puiteohjelma)] annettu asetus (EU) 
N:o […], ja unionin ulkoisten toimien 
puitteissa. EMKR:stä ja LIFE-
puiteohjelmasta myönnettävän tuen 
koordinointi on toteutettava erityisesti 
edistämällä sellaisten toimien rahoitusta, 
joilla täydennetään LIFE-puiteohjelmasta 
rahoitettavia yhdennettyjä hankkeita, sekä 
edistämällä LIFE-puiteohjelmassa 
hyväksyttyjen ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
(EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen 
periaatteiden lisäksi komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja 
täydentävyyden niiden tukien välillä, joita 
myönnetään EMKR:stä, muiden unionin 
toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden 
perusteella, mukaan lukien [ympäristö- ja 
ilmastoimien puiteohjelman perustamisesta 
(LIFE-puiteohjelma)] annettu asetus (EU) 
N:o […], ja unionin ulkoisten toimien 
puitteissa. EMKR:stä ja LIFE-
puiteohjelmasta myönnettävän tuen 
koordinointi on toteutettava erityisesti 
edistämällä sellaisten toimien rahoitusta, 
joilla täydennetään LIFE-puiteohjelmasta 
rahoitettavia yhdennettyjä hankkeita, sekä 
edistämällä LIFE-puiteohjelmassa ja 
etenkin Luonnon monimuotoisuus -
painopistealueessa hyväksyttyjen 
ratkaisujen, menetelmien ja 
lähestymistapojen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aluksen kalastuskapasiteettia lisäävät 
toimet;

a) aluksen kalastuskapasiteettia tai 
pyyntikykyä lisäävät toimet;

Or. en
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

c a) investoinnit aluksiin, joiden osalta 
lippujäsenvaltio ei ole todistanut laivaston 
kapasiteetin ja käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien olevan 
tasapainossa;  

Or. en

Perustelu

Monet laivastot ovat liian suuria niihin kalakantoihin verrattuna, joita ne pyytävät, joten 
tukien ehtona olisi oltava se, että liikakapasiteettia ei ole.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
4 535 000 000 euroa osoitetaan 
kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
enintään 3 964 000 000 euroa osoitetaan 
kalastuksen, vesiviljelyn ja 
kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 
V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja.



PA\903144FI.doc 7/30 PE489.647v01-00

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
477 000 000 euroa osoitetaan 78 artiklassa 
tarkoitettuihin valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 
toimenpiteisiin.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
vähintään 690 000 000 euroa osoitetaan 
78 artiklassa tarkoitettuihin valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
358 000 000 euroa osoitetaan 79 artiklassa 
tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 
vähintään 716 000 000 euroa osoitetaan 
79 artiklassa tarkoitettuihin 
tiedonkeruutoimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista 45 000 000 euroa osoitetaan 70 
artiklassa tarkoitettuun varastointitukeen 

Poistetaan.
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vuosiksi 2014–2018.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että julkista tukea käytetään sellaisen kalan varastointiin, jolle ei ole välittömiä 
markkinoita, kalastustoiminnan ajoitusta olisi hallinnoitava paremmin (ks. 70 artikla).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tapauksen mukaan tämän asetuksen 
38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen EMKR:ää koskevien 
unionin prioriteettien mukaisten 
toimenpiteiden johdonmukaisuus 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
8 artiklan 4 kohdassa säädettyjen Natura 
2000 -verkoston hankkeiden 
toteutusjärjestyksen sisältävien 
toimintasuunnitelmien sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/56/EY mukaisen ympäristön hyvän 
tilan saavuttamisen kanssa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 -
alueiden erityistarpeet mukaan lukien, sekä

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 
tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 
innovointiin, meriympäristön suojeluun, 
Natura 2000 -alueiden erityistarpeet 
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ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen;

mukaan lukien, sekä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

c a) [yhteisestä kalastuspolitiikasta 
annetun asetuksen] nojalla vaadittava 
arviointi kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien välisestä 
tasapainosta;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista; f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista, 
joissa etusijalle asetetaan hankkeet, joilla 
pyritään vähentämään kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnan 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Perustelu

Rahoitusta olisi ensisijaisesti myönnettävä kalastus- ja vesiviljelytoiminnan 
ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus V osaston III luvun mukaisia 
paikallisia kehitysstrategioita koskevista 
valintaperusteista;

g) kuvaus V osaston III luvun mukaisia 
paikallisia kehitysstrategioita koskevista 
valintaperusteista, joissa etusijalle 
asetetaan hankkeet, joilla pyritään 
vähentämään kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnan 
ympäristövaikutuksia;

Or. en

Perustelu

Rahoitusta olisi ensisijaisesti myönnettävä kalastus- ja vesiviljelytoiminnan 
ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
vaikutusten arviointi;

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 
vaikutusten arviointi, jotta voidaan 
vertailla erityyppisiä kalastustoimia ja 
kalastuslaivaston osia;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä.

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä, kun se katsoo, 
että 1 kohdassa esitetyt vaatimukset on 
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täytetty.

Or. en

Perustelu

Ohjelmat olisi hyväksyttävä vasta, kun ne ovat moitteettomia.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut toimet voivat sisältää 
tiedonkeruutoimia, tutkimuksia sekä 
tietämyksen ja parhaiden käytänteiden 
levittämistä.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut toimet voivat sisältää 
tiedonkeruutoimia, yhteisiä 
tutkimushankkeita, tutkimuksia sekä 
tietämyksen ja parhaiden käytänteiden 
levittämistä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittaville 
kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi 
rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja 
ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. 
Kalastusaluskohtainen kalastuslupa 
peruutetaan pysyvästi.

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
mukaista tukea myönnetään pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittaville 
kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi 
rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja 
ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 180 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. 
Kalastusaluskohtainen kalastuslupa 
peruutetaan pysyvästi ja kansallisen 
laivaston viitetasoja lasketaan vastaavasti.

Or. en
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Perustelu

Jos kalastuslupa peruutetaan, myös laivaston kapasiteettia on mukautettava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 

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

Or. en

Perustelu

Tämä on julkisten varojen epäasianmukaista käyttöä. ENVI-valiokunta on jo äänestänyt sen 
puolesta, että siirrettävistä kalastusoikeuksista tehdään jäsenvaltioille valinnaisia.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

- a) jäsenvaltioiden aloitteisiin, joilla 
tehdään yhteistyötä ja toteutetaan yhteisiä 
toimenpiteitä [yhteisestä
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 9, 
10 ja 11 artiklan nojalla laadittujen 
monivuotisten suunnitelmien perusteella 
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 
kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 9, 
10 ja 11 artiklan nojalla laadittujen 
monivuotisten suunnitelmien ja 17 ja 21 
artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähentävät kaupallisten kantojen 
tahattomia saaliita tai muita sivusaaliita;

b) vähentävät kaupallisten kantojen 
tahattomia tai luvattomia saaliita tai muita 
sivusaaliita;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) vähentävät ekosysteemiin tai 
merenpohjaan kohdistuvia kalastuksen 
fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia ja, 
mikäli mahdollista, poistavat ne.
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sellaisille unionin kalastusalusten 
omistajille, joiden alukset on rekisteröity 
aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat 
harjoittaneet merikalastustoimintaa 
vähintään 180 päivän ajan hakemuksen 
jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena;

Or. en

Perustelu

On asianmukaista rajoittaa tuet aluksille, jotka ovat kalastaneet keskimäärin vähintään kolme 
kuukautta vuodessa; muutoin saavutettava vaikutus on äärimmäisen vähäinen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat 
pyydykset ja jotka ovat työskennelleet 
unionin kalastusaluksella vähintään 60 
päivän ajan hakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena;

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat 
pyydykset ja jotka ovat työskennelleet 
unionin kalastusaluksella vähintään 180 
päivän ajan hakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena;

Or. en

Perustelu

On asianmukaista rajoittaa tuet aluksille, jotka ovat kalastaneet keskimäärin vähintään kolme 
kuukautta vuodessa, sillä  muutoin saavutettava vaikutus on äärimmäisen vähäinen.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sellaisen satamakaluston 
rakentaminen, jolla kerätään merestä 
jätteitä, esimerkiksi kadonneita tai 
vahingoittuneita takaisin saatuja 
pyydyksiä ja meressä olevia roskia;

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

f) osallistuminen muihin biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja 
parantamiseen tähtääviin toimiin, kuten 
merten ja rannikoiden luontotyyppien 
ennallistamiseen kestävien kalakantojen 
tukemiseksi kalastuksenhoitoon 
sovellettavan ennalta varautumiseen 
perustuvan lähestymistavan ja 
ekosysteemilähtöisen lähestymistavan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden 
hyödyntäminen

Tuotteiden laatu

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rahoitusta ei pidä antaa aluksille, jotka varastoivat tai käsittelevät kalaa, jota niiden ei olisi 
alun perinkään pitänyt pyytää.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 
unionin kalastusalusten omistajille, joiden 
alukset ovat harjoittaneet 
merikalastustoimintaa vähintään 180 
päivän ajan hakemuksen jättämispäivää 
edeltävinä kahtena vuotena.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun toimet koostuvat laitteisiin tai 
infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista, 
joilla varmistetaan unionin 
lainsäädännön mukaisten ympäristöä, 
ihmisten tai eläinten terveyttä, hygieniaa 
tai eläinten hyvinvointia koskevien,
vuoden 2014 jälkeen voimaan tulevien 
vaatimusten noudattaminen, tukea 
voidaan myöntää siihen päivään saakka, 
jona vaatimuksista tulee yrityksiä 
velvoittavia.

2. Tukea voidaan myöntää vain, kun 
toimet koostuvat laitteisiin tai 
infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista, 
joilla on todistetusti pienemmät 
ympäristövaikutukset tai parempi ihmisten 
tai eläinten terveyttä, hygieniaa tai eläinten 
hyvinvointia koskeva suorituskyky kuin 
unioni lainsäädännössä vaaditaan. 

Or. en

Perustelu

Tuen myöntämiskriteerejä olisi tiukennettava.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Investoinnit offshore- and non food -

vesiviljelyyn
1. Sellaisten vesiviljelymuotojen 

edistämiseksi, joilla on voimakkaat 
kasvumahdollisuudet, EMKR:n tukea 

voidaan myöntää investointeihin offshore-
tai non food -vesiviljelyn kehittämiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 150 artiklan 

mukaisesti toimityyppien ja tukikelpoisten 
kustannusten määrittelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä on julkisten varojen epäasianmukaista käyttöä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja 
neuvontapalvelujen perustamiseen;

a) toiminnan ympäristövaikutuksia 
vähentävien vesiviljelylaitosten hoito-, 
lomitus- ja neuvontapalvelujen 
perustamiseen;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) toiminnan ympäristövaikutuksia 
vähentävien teknisten, tieteellisten, 
oikeudellisten tai taloudellisten 
neuvontapalvelujen tarjontaan.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) markkinointi- ja liiketoimintastrategiat. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä uusien ammatillisten 
taitojen hankintaan vesiviljelyalalla;

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 
tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 
levittämiseen sekä toiminnan 
ympäristövaikutuksia vähentävien uusien 
ammatillisten taitojen hankintaan 
vesiviljelyalalla;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vesiviljelypaikkojen ja -
infrastruktuurien ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) ympäristövaikutuksiltaan vähäisen 
vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten 
soveltuvien alueiden määrittelyyn ja 
kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan 
huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 
prosessit;
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Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vesiviljelyalueiden infrastruktuurien 
parantamiseen muun muassa maanjaon 
sekä energia- tai vesihuollon avulla;

b) vesiviljelyalueiden infrastruktuurien 
parantamiseen muun muassa energia- tai 
vesihuollon avulla;

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 
2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan tai 
direktiivin 92/43/ETY 16 artiklan 1 
kohdan nojalla toteuttamiin ja 
täytäntöönpanemiin toimiin, joiden 
tavoitteena on estää vesiviljelylle 
aiheutuvat vakavat vahingot.

c) toimivaltaisten viranomaisten 
toteuttamiin muihin kuin tappaviin
toimiin, joilla pyritään lievittämään 
konflikteja direktiivin 2009/147/EY tai 
direktiivin 92/43/ETY nojalla suojeltujen 
luonnonvaraisten lajien kanssa ja joiden 
tavoitteena on estää vesiviljelylle 
aiheutuvat vakavat vahingot.

Or. en

Perustelu

Julkisia varoja olisi käytettävä vain muihin kuin tappaviin toimiin.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla Poistetaan.

Uusien vesiviljelyn harjoittajien 
kannustaminen

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 
edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 
toimintaansa aloittavia uusia toimijoita 
perustamaan vesiviljely-yrityksiä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää alalle tuleville 
vesiviljelyn harjoittajille edellyttäen, että 
he
a) ovat riittävän ammattitaitoisia;
b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa 
vesiviljelyalan mikro- tai pienyritystä 
tällaisen yrityksen päällikön 
ominaisuudessa;
c) esittävät vesiviljelytoimintansa 
kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman.
3. Alalle tuleville vesiviljelyn harjoittajille 
voidaan riittävän ammattitaidon 
hankkimiseksi myöntää 49 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettua tukea.

Or. en

Perustelu

Tämä on julkisten varojen epäasianmukaista käyttöä.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
tuensaajille, jotka sitoutuvat osallistumaan 
EMAS-järjestelmään vähintään kolmen 
vuoden ajaksi tai noudattamaan 

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
tuensaajille, jotka sitoutuvat osallistumaan 
EMAS-järjestelmään vähintään viiden 
vuoden ajaksi tai noudattamaan 
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luonnonmukaista tuotantoa koskevia 
vaatimuksia vähintään viiden vuoden ajan.

luonnonmukaista tuotantoa koskevia 
vaatimuksia vähintään viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset
1. Vesiviljelyalan tuottajien tulojen 
turvaamiseksi EMKR:n tukea voidaan 
myöntää osallistumiseen 
vesiviljelykannoille otettaviin 
vakuutuksiin, jotka kattavat seuraavista 
seikoista aiheutuvat tappiot:
a) luonnonkatastrofit;
b) epäsuotuisat sääolot;
c) äkilliset vedenlaadun muutokset;
d) vesiviljelyssä esiintyvät taudit tai 
tuotantolaitosten tuhoutuminen.
2. Asianomaisen jäsenvaltion on todettava 
virallisesti epäsuotuisten sääolojen tai 
vesiviljelyssä esiintyvän taudin 
esiintyminen.
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 
etukäteen kriteerit, joiden perusteella 
virallinen toteaminen katsotaan 
tapahtuneeksi.
3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 
sellaisiin vesiviljelykantoja koskeviin 
vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 1 
kohdan mukaiset taloudelliset tappiot, 
jotka ovat yli 30 prosenttia vesiviljelyn 
harjoittajan keskimääräisestä 
vuosituotannosta.

Or. en
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Perustelu

Tämä on julkisten varojen epäasianmukaista käyttöä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla Poistetaan.
Varastointituki

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 
sellaisille hyväksytyille 
tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden liitoille 
maksettaviin korvauksiin, jotka 
varastoivat [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] liitteessä II lueteltuja 
kalastustuotteita, edellyttäen, että tuotteet 
varastoidaan [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen 
(EU) N:o] 35 ja 36 artiklan mukaisesti 
seuraavasti:
a) varastointituen määrä ei voi olla 
suurempi kuin asianomaisten tuotteiden
vakauttamis- ja varastointitoimiin 
liittyvien teknisten ja rahoituskulujen 
määrä;
b) varastointitukikelpoiset määrät eivät 
voi olla yli 15 prosenttia kyseessä olevien, 
tuottajajärjestön myyntiin saattamien 
tuotteiden vuotuisista määristä;
c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää 
seuraavia prosenttiosuuksia 
tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä 
kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräisestä vuotuisesta arvosta 
kaudella 2009–2011. Ellei 
tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan 
pidettyä tuotantoa kaudella 2009–2011, 
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huomioon on otettava tällaisen jäsenen 
ensimmäisten kolmen tuotantovuoden 
aikana kaupan pidetyn tuotannon 
keskimääräinen vuotuinen arvo:
– 1 % vuonna 2014
– 0,8 % vuonna 2015
– 0,6 % vuonna 2016
– 0,4 % vuonna 2017
– 0,2 % vuonna 2018
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 
lakkautetaan vuoteen 2019 mennessä.
3. Tukea voidaan myöntää vasta sitten, 
kun tuotteet on luovutettu käytettäväksi 
ihmisravintona.
4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
alueillaan sovellettavien teknisten ja 
rahoituskulujen määrä seuraavasti:
a) tekniset kulut on laskettava vuosittain 
vakauttamis- ja varastointitoimiin 
liittyvien välittömien kustannusten 
perusteella;
b) rahoituskulut on laskettava vuosittain 
käyttäen kussakin jäsenvaltiossa 
vuosittain vahvistettua korkoa;
c) tekniset ja rahoituskulut on julkaistava.
5. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 
varmistaakseen, että varastointitukea 
saavat tuotteet täyttävät tässä artiklassa 
vahvistetut vaatimukset. Kyseisiä 
tarkastusjärjestelyjä varten 
varastointituen saajien on pidettävä 
varastokirjanpitoa kuhunkin luokkaan 
kuuluvista varastoiduista tuotteista, jotka 
tuodaan myöhemmin uudelleen 
markkinoille ihmisravinnoksi.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että julkista tukea käytetään sellaisen kalan varastointiin, jolle ei ole välittömiä 
markkinoita, kalastustoiminnan ajoitusta olisi hallinnoitava paremmin.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka liittyvät sellaisten lajien 
jalostukseen, joita hyödynnetään 
kaupallisesti vain vähän tai ei lainkaan;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

On epäloogista tukea sellaisen kalan jalostusta, jota ei hyödynnetä kaupallisesti.


