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Tarkistus 228
Alain Cadec

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 229
Carmen Fraga Estévez

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

ottaa huomioon neuvoston päätöksen 
neuvoston työjärjestyksen 
hyväksymisestä1,
__________________
1 1. joulukuuta 2009 tehty 
neuvoston päätös neuvoston 
työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 
325, 11.12.2009, s. 35). 

Or. es

Tarkistus 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon 10 päivänä joulukuuta 
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1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen,

Or. en

Tarkistus 231
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kalastusalalla on strateginen 
merkitys kalataloustuotteiden yleiselle 
saatavuudelle sekä elintarvikesektorin 
tasapainolle eri jäsenvaltioissa ja 
Euroopan unionissa, sillä kalastusala 
edistää merkittävästi rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomista hyvinvointia, paikallista 
kehitystä, työllisyyttä, taloudellisen 
toiminnan säilymistä ja luomista sen 
kaikissa vaiheissa sekä paikallisten 
kulttuuriperinteiden säilymistä.
__________________
1 1 päivänä joulukuuta 2009 tehty 
neuvoston päätös neuvoston 
työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 
325, 11.12.2009, s. 35). 

Or. pt

Tarkistus 232
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen, hoito ja 

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä 
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hyödyntäminen. Lisäksi yhteisen 
kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvat 
politiikan tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

hoito. Lisäksi yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat politiikan 
tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

Or. en

Tarkistus 233
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen, hoito ja 
hyödyntäminen. Lisäksi yhteisen 
kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvat 
politiikan tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 

(2) Yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat jäsenvaltioiden 
merialueiden ja meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttäminen ja hoito.
Lisäksi yhteisen kalastuspolitiikan 
soveltamisalaan kuuluvat politiikan 
tavoitteita tukevien markkina- ja 
rahoitustoimenpiteiden osalta makean 
veden elolliset luonnonvarat ja vesiviljely 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostus ja kaupan pitäminen, jos kyseistä 
toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden 
alueella tai unionin vesillä, mukaan 
luettuina kolmansien maiden lipun alla 
purjehtivat tai niissä rekisteröidyt 
kalastusalukset, taikka jos sitä harjoittavat 
unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden 
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vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista 
vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 
määräykset.

Or. it

Tarkistus 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehty 
sopimus ei saisi olla este unionin 
velvoitteelle hallinnoida kestävästi meren 
luonnonvarojen hyödyntämistä. 

Or. en

Tarkistus 235
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla turvataan 
tuotantokykyiset meren luonnonvarat ja 
terveet meriekosysteemit ja edistetään tällä 
tavoin ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien kestävyyttä pitkällä 
aikavälillä. Lisäksi sen avulla olisi voitava 
parantaa tuottavuutta, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa 
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kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. en

Tarkistus 236
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta,
vähentää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
tuontia Euroopan unioniin, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista
kalastus- ja vesiviljelyalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta on 
laadultaan hyvää ja kohtaa kuluttajat 
kohtuullisin hinnoin.

Or. pt

Tarkistus 237
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet ovat kustannustehokkaita 
ja että niillä edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
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saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. es

Tarkistus 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet ovat kestäviä ja että niitä 
hallinnoidaan tavalla, joka vastaa terveen 
meriympäristön tavoitetta, jotta voidaan 
varmistaa ympäristöön, talouteen ja 
sosiaalisiin näkökohtiin liittyvät edut
pitkällä aikavälillä Lisäksi sen avulla olisi 
voitava parantaa tuottavuutta, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa 
kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. pt

Tarkistus 239
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
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talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.
Yhteisellä kalastuspolitiikalla ei ole tähän 
mennessä saavutettu näitä tavoitteita, ja 
siksi unionin on täytynyt arvioida laajasti 
uudelleen kalastuksenhoitoa.

Or. en

Tarkistus 240
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä sekä elintarviketurvaa pitkällä 
aikavälillä. Lisäksi sen avulla olisi voitava 
parantaa tuottavuutta, helpottaa 
kohtuullisen elintason saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa 
kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. en

Tarkistus 241
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa kohtuullisen elintason 
saavuttamista kalastusalalla ja edistää 
markkinoiden vakautta sekä turvata 
kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 
kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(3) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimilla edistetään ympäristön, 
talouden ja sosiaalisten näkökohtien 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen 
avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, 
helpottaa paremman elintason ja 
parempien työolojen saavuttamista 
kalastusalalla ja edistää markkinoiden 
vakautta sekä turvata kalavarojen 
saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa 
kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Or. el

Tarkistus 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla on 
edistettävä kalastus- ja vesiviljelyalan 
korkeaa työllisyystasoa, parannettava 
kalastajien ja kalankasvattajien työoloja 
siten, että heille taataan asianmukainen 
sosiaaliturva ja varmistetaan 
konkreettisesti kolmansien maiden ja 
unionin jäsenvaltioiden välinen 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kilpailu sekä estetään työvoimakulujen 
liian suuriin eroihin perustuvat kilpailun 
vääristymät. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
määritetään edellytykset kalastusalan 
työntekijöihin sovellettavan 
sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamiseksi etenkin ILO:n 
yleissopimuksen nro 188 ja 
kansainvälisen kalastusalusten miehistön 
koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa 
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koskevan yleissopimuksen (STCW-F-
yleissopimus) perusteella.

Or. fr

Tarkistus 243
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On olennaisen tärkeää, että 
yhteisessä kalastuspolitiikassa pyritään 
ottamaan huomioon kalastusalan 
biologiset, ekologiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset seikat, jotta löydetään aina 
ratkaisu eri merialueiden kalavarojen 
tilan ja rannikkokalastuksesta 
riippuvaisten rannikkoyhteisöjen ja 
pienimuotoista kalastusta harjoittavien 
yhteisöjen sosioekonomisen rakenteen 
turvaamisen välillä työpaikkojen ja 
hyvinvoinnin takaamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 244
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Periaate, jonka mukaan 
kalastuksenhoidon olisi perustuttava 
meren erilaisiin luonnonmaantieteellisiin 
alueisiin niiden ominaispiirteet huomioon 
ottaen, on eurooppalainen periaate, jolla 
parhaiten edistetään kalavarojen 
kestävyyttä ja rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomisen rakenteen turvaamista.
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Or. pt

Tarkistus 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, velvoitteista 
varmistaa säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteiden sääntöjenmukaisuus 
meren luonnonvarojen esiintyessä 
lainkäyttövallan suhteen asemaltaan 

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS)sopimuspuoli, ja se on 
ratifioinut 4 päivänä elokuuta 1995 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuksen 
hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti 
vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja 
hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 
1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
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erilaisilla merialueilla sekä velvoitteista 
ottaa asianmukaisesti huomioon merien 
oikeutettu käyttö muihin tarkoituksiin. 
Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 246
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
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asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu ja säännelty
käyttö muihin tarkoituksiin. Yhteisellä 
kalastuspolitiikalla olisi myötävaikutettava 
siihen, että unioni täyttää asiamukaisesti 
edellä mainittuihin kansainvälisiin 
välineisiin perustuvat kansainväliset 
velvoitteensa siten, että tuetaan näiden 
hyvien käytäntöjen hyväksymistä 
maailmanlaajuisesti, millä edistetään 
kalavarojen kestävyyttä ja maailman 
kalastuslaivastojen oikeutta pyytää 
oikeudenmukaisesti elollisia 
vesiluonnonvaroja.  Kun jäsenvaltiot 
toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 247
Guido Milana, Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
olisi myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 

(4) Unioni on 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) 
sopimuspuoli, ja se on ratifioinut 4 päivänä 
elokuuta 1995 tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien sopimuksen hajallaan 
olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien 
kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Yhdenmukaistetun kestävän 
kalastuspolitiikan saavuttamiseksi kaikilla 
yhteisillä merialueilla, yhteistyön 
tehostamiseksi naapurimaiden kanssa ja 
yhteisten kalakantojen hoidon 
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jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

parantamiseksi unionin olisi pyrittävä 
tekemään kolmansien maiden kanssa 
kestävää kalastusta koskevia 
yhteistyösopimuksia, joiden nojalla unioni 
voi antaa taloudellista ja teknistä tukea 
vastineena siitä, että sovelletaan samoja 
tai rinnastettavissa olevia kestävää hoitoa 
koskevia sääntöjä kuin unionissa.   
Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
myötävaikutettava siihen, että unioni 
täyttää asiamukaisesti edellä mainittuihin 
kansainvälisiin välineisiin perustuvat 
kansainväliset velvoitteensa. Kun 
jäsenvaltiot toteuttavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 248
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava kalastus- ja vesiviljelyalan 
työllisyys ja myötävaikutettava kalastajien 
ja kalankasvattajien työolojen 
parantamiseen kalastustoiminnan 
sosiaalinen ulottuvuus huomioon ottaen. 
Yhteinen kalastuspolitiikka olisi myös 
yhteensovitettava unionin kauppa- ja 
tullipolitiikkojen kanssa, jotta voidaan 
valvoa tuontia kolmansia maista 
Euroopan unioniin ja tuonnin vaikutusta 
unionin tuottajien saamiin hintoihin sekä 
vakiinnuttaa reilu ja oikeudenmukainen 
kilpailu kolmansien maiden kanssa 
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varsinkin estämällä 
työvoimakustannuksista johtuva kilpailun 
vääristyminen.

Or. fr

Tarkistus 249
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2020 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. fr

Tarkistus 250
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
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huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

huippukokouksessa ja Nagoyassa vuonna 
2010 pidetyssä huippukokouksessa unioni 
ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan 
toimia monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä
niiden kantojen osalta, joiden tapauksessa 
se on mahdollista, ja viimeistään vuoteen 
2020 mennessä. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. fr

Tarkistus 251
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään vuoteen 2015 mennessä
tasoille, jotka ovat kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmat. Tapauksissa, joissa tieteellistä 
tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, 
kestävän enimmäistuoton osalta joudutaan 
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käyttämään likiarvoja. ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. en

Tarkistus 252
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan
toimia monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sopivat toteuttavansa toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään suunnilleen tasoille, jotka 
mahdollistavat pyydettävien kantojen 
kestävän enimmäistuoton 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä ja kaikkien kaupallisten 
kantojen kestävän enimmäistuoton 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. es

Perustelu

Koska kaikkien kantojen kestävän enimmäistuoton tavoite on käytännössä saavuttamaton 
etenkin sekakalastuksessa, olisi sisällytettävä myös Nagoyan huippukokouksen kriteeri.

Tarkistus 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton mahdollisuuksien 
mukaan vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. en

Tarkistus 254
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat, vaikka eivät vielä 
velvoittavasti, toteuttamaan toimia monien 
kalakantojen jatkuvan hupenemisen 
torjumiseksi. Sen vuoksi unionin olisi 
parannettava yhteistä 
kalastuspolitiikkaansa varmistaakseen 
asteittain, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
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enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton mahdollisimman lyhyessä 
ajassa, asteittain ja eri kalastuksille –
seka- ja kohdekalastuksille – sopivalla 
tavalla sekä aina tieteellisin perustein.  
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja sidosryhmien ja 
varsinkin neuvoa-antavien toimikuntien 
mielipiteet huomioon ottaen.

Or. pt

Tarkistus 255
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton mahdollisuuksien 
mukaan vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. en
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Tarkistus 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Nagoyassa vuonna 2010 pidetyssä 
kestävän kehityksen huippukokouksessa 
unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat 
toteuttamaan toimia monien kalakantojen 
jatkuvan hupenemisen torjumiseksi. Sen 
vuoksi unionin olisi parannettava yhteistä 
kalastuspolitiikkaansa varmistaakseen, että 
meren elollisten luonnonvarojen 
hyödynnettävät kannat elvytetään tasoille, 
jotka mahdollistavat pyydettävien kantojen 
kestävän enimmäistuoton 
mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä ja viimeistään vuoteen 2020 
mennessä. Tapauksissa, joissa tieteellistä 
tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, 
kestävän enimmäistuoton osalta joudutaan 
ehkä käyttämään likiarvoja.

(Ilmaus "vuoteen 2015 mennessä" 
jäsenvaltioiden määräaikana meren 
elollisten luonnonvarojen 
hyödyntämistasojen ja kestävän 
enimmäistuoton tasojen saavuttamiseksi 
olisi muutettava ilmaukseksi 
"mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 
mennessä ja viimeistään vuoteen 2020 
mennessä" kaikkialla 
asetusehdotuksessa.)

Or. pt

Tarkistus 257
Diane Dodds, James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
ja mahdollisuuksien mukaan yhteistä 
kalastuspolitiikkaansa varmistaakseen, että 
pyydettävät kannat elvytetään vuoteen 
2015 mennessä tasoille, jotka ovat 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmat. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. en

Tarkistus 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään mahdollisuuksien mukaan
tasoille, jotka mahdollistavat pyydettävien 
kantojen kestävän enimmäistuoton vuoteen 
2015 mennessä. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
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enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. en

Perustelu

Komission sitoutuminen vuonna 2002 kestävää kehitystä koskevaan Johannesburgin 
julistukseen kestävän enimmäistuoton saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä sisälsi 
varoituksen "mahdollisuuksien mukaan", jonka on säilyttävä tämän pyrkimyksen tärkeänä 
yhdistävänä edellytyksenä varsinkin sekakalastuksessa.

Tarkistus 259
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä.
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen asteittain, että meren 
elollisten luonnonvarojen hyödynnettävät 
kannat elvytetään tasoille, jotka 
mahdollistavat pyydettävien kantojen 
kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 
mennessä kalastuksissa, joiden osalta se 
on mahdollista, tai vuoteen 2020 
mennessä muiden kalastusten osalta ja 
aina tieteellisten tietojen ja kriteerien 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään vuoteen 2015 mennessä
tasoille, jotka ovat pyydettävien kantojen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmat. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. en

Tarkistus 261
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän
enimmäistuoton mahdollisuuksien 
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Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

mukaan ja kalastuskohtaisesti vuoteen 
2015 mennessä. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. es

Tarkistus 262
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton mahdollisuuksien 
mukaan vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. en

Tarkistus 263
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale



AM\901580FI.doc 27/174 PE489.437v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi
unionin olisi parannettava yhteistä 
kalastuspolitiikkaansa varmistaakseen, että 
meren elollisten luonnonvarojen 
hyödynnettävät kannat elvytetään tasoille, 
jotka mahdollistavat pyydettävien kantojen 
kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 
mennessä, kun se on mahdollista, ja 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä 
muiden lajien osalta. Tapauksissa, joissa 
tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä 
riittävästi, kestävän enimmäistuoton osalta 
joudutaan ehkä käyttämään likiarvoja.

Or. el

Tarkistus 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton mahdollisuuksien 
mukaan vuoteen 2015 mennessä tai 
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käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

muussa tapauksessa vuoteen 2020 
mennessä Nagoyan kriteerien mukaisesti. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. es

Tarkistus 265
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa unioni ja sen 
jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan toimia 
monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

(5) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa ja Nagoyassa vuonna 
2010 pidetyssä huippukokouksessa unioni 
ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat toteuttamaan 
toimia monien kalakantojen jatkuvan 
hupenemisen torjumiseksi. Sen vuoksi 
unionin olisi parannettava mitä pikimmin 
yhteistä kalastuspolitiikkaansa 
varmistaakseen, että meren elollisten 
luonnonvarojen hyödynnettävät kannat 
elvytetään tasoille, jotka mahdollistavat 
pyydettävien kantojen kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä
niiden kantojen osalta, joiden tapauksessa 
se on mahdollista, ja vaiheittain edeten 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä. 
Tapauksissa, joissa tieteellistä tietoa ei ole 
käytettävissä riittävästi, kestävän 
enimmäistuoton osalta joudutaan ehkä 
käyttämään likiarvoja.

Or. fr

Tarkistus 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) YK:n merioikeusyleissopimuksen 
mukainen kestävän enimmäistuoton 
käsite on ollut unionia oikeudellisesti 
sitova kalastuksenhoitotavoite 
sopimuksen ratifioinnista vuonna 1998 
lähtien.

Or. en

Tarkistus 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Sellaisten kalastuskuolevuustasojen 
hyväksyminen, jotka ovat alle 
kalakantojen kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavien tasojen, on ainoa keino 
varmistaa, että kalastusalasta tulee 
pitkällä aikavälillä taloudellisesti 
kannattava julkiseen varoihin 
turvautumatta. 

Or. en

Tarkistus 268
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 
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2011–2020 tehdyssä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 
kokouksen päätöksessä, ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa olisi varmistettava 
yhtenevyys Euroopan neuvoston 
hyväksymien biodiversiteettitavoitteiden ja 
komission tiedonannossa Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden 
kanssa, erityisesti jotta kestävä 
enimmäistuotto toteutuisi vuoteen 2015
mennessä.

2011–2020 tehdyssä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 
kokouksen päätöksessä, ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa olisi varmistettava 
yhtenevyys Euroopan neuvoston 
hyväksymien biodiversiteettitavoitteiden ja 
komission tiedonannossa Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden 
kanssa, erityisesti jotta kestävä 
enimmäistuotto toteutuisi vuoteen 2020
mennessä.

Or. fr

Tarkistus 269
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 
2011–2020 tehdyssä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 
kokouksen päätöksessä, ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa olisi varmistettava 
yhtenevyys Euroopan neuvoston 
hyväksymien biodiversiteettitavoitteiden ja 
komission tiedonannossa Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden 
kanssa, erityisesti jotta kestävä 
enimmäistuotto toteutuisi vuoteen 2015 
mennessä.

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 
2011–2020 tehdyssä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 
kokouksen päätöksessä, ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa olisi varmistettava 
yhtenevyys Euroopan neuvoston 
hyväksymien biodiversiteettitavoitteiden ja 
komission tiedonannossa Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon 
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden 
kanssa, erityisesti jotta kestävä 
enimmäistuotto toteutuisi vuoteen 2015 
mennessä niiden kantojen osalta, joiden 
tapauksessa se on mahdollista, ja 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Or. fr
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Tarkistus 270
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla 
autetaan meren luonnonvarojen 
säilyttämisen, hoidon ja hyödyntämisen 
parantamista, ja siksi ennen sen 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa komissio 
kartoittaa Euroopan kalakantojen tilan ja 
sisällyttää selvitykseensä analyysin 
kustakin jäsenvaltiosta ja sen 
kalastusoikeuksista. Tämä mahdollistaa 
arvioinnin tekemisen toimenpiteiden 
täytäntöönpanon tuloksista.

Or. es

Tarkistus 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, 
joka on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta.

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta. Tätä 
periaatetta olisi sovellettava 
kalastuslaivaston kaikkiin osiin.

Or. en

Tarkistus 273
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta.

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta. Tämän 
lähestymistavan soveltamisessa olisi 
otettava huomioon kyseisistä 
luonnonvaroista riippuvaisia 
kalastusyhteisöjä koskevat 
sosioekonomisten vaikutustenarviointien 
tulokset, jos ne ovat saatavilla.

Or. pt

Tarkistus 274
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta.

(7) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen olisi perustuttava 
ennalta varautuvaan lähestymistapaan, joka 
on johdettava perussopimuksen 
191 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta ennalta 
varautumisen periaatteesta, mutta aina 
tieteellisten tietojen ja kriteerien 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 275
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
edistettävä meriympäristön suojelua ja 
erityisesti ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
edistettävä meriympäristön suojelua ja 
erityisesti ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun direktiivin 2008/56/EY
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
edistettävä meriympäristön suojelua ja 
erityisesti luontotyyppidirektiivin, 
lintudirektiivin ja Natura 2000 -direktiivin 
tavoitteiden ja ympäristön hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, 
kuten yhteisön meriympäristöpolitiikan 
puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 
annetun direktiivin 2008/56/EY
(meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 
1 kohdassa säädetään.

Or. fr

Tarkistus 277
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On tärkeää, että yhteisellä 
kalastuspolitiikalla tuetaan Euroopan 
unionin Energia 2020 -strategiaa 
(COM(2010)0639 lopullinen) 
toimenpiteillä, joilla edistetään sellaisen 
kalastusalan kehitystä, jolla 
polttoainekulutus ja hiilidioksidipäästöt 
ovat matalia.    

Or. fr

Tarkistus 278
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
myös tuettava ravintoarvoltaan korkeiden 
elintarvikkeiden toimittamista unionin 
markkinoille, sisämarkkinoiden 
elintarvikeriippuvuuden vähentämistä, 
suorien ja välillisten työpaikkojen 
luomista sekä rannikkoalueiden 
talouskehitystä. 

Or. pt

Tarkistus 279
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 280
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja
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tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

tahattomia saaliita olisi vähennettävä 
huomattavasti ja vähitellen lopetettava
kokonaan siinä määrin kuin mahdollista, 
varsinkin investoimalla pyydyksen 
valikoivuuteen.

Or. fr

Tarkistus 281
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen
lopetettua kokonaan siinä määrin kuin 
teknisesti on mahdollista.

Or. fr

Tarkistus 282
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, jotta ihmisen toiminnalla
olisi rajallinen vaikutus meriympäristöön
ja jotta tahattomat saaliit saataisiin
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

Or. es
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Perustelu

On selvää, että kalastustoiminta vaikuttaa meriekosysteemiin ja että sen pitäisi pysyä tietyissä 
rajoissa, mutta tämä ekosysteemitavoite olisi määriteltävä sopusoinnussa muiden myös 
meriympäristöön vaikuttavien toimintojen kanssa.

Tarkistus 283
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi valvottava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava asteittain
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan ottaen huomioon 
meriekosysteemin ja kalavarojen 
erityispiirteet.

Or. pt

Tarkistus 284
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen ja 
merialueen suunnitteluun ja käyttöön 
perustuva toimintatapa, kestämättömän
kalastustoiminnan vaikutuksia olisi 
rajoitettava, kaupunkirakentamisen ja
matkailun aiheuttamaa pilaantumista ja 
kielteistä vaikutusta meriympäristöön olisi 
vähennettävä ja tahattomat saaliit olisi 
saatava mahdollisimman pieniksi ja 



PE489.437v01-00 38/174 AM\901580FI.doc

FI

vähitellen lopetettua kokonaan.

Or. es

Tarkistus 285
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan.

(9) Kalastuksenhoidossa on tarpeen ottaa 
käyttöön ekosysteemilähtöinen 
toimintatapa, kalastustoiminnan 
ympäristövaikutuksia olisi rajoitettava ja 
tahattomat saaliit olisi saatava 
mahdollisimman pieniksi ja vähitellen 
lopetettua kokonaan meriekosysteemeissä, 
joissa se on mahdollista.

Or. el

Tarkistus 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen neuvoa-antavien 
toimikuntien kautta sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
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politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

Or. fr

Tarkistus 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat täsmälliseen ja ajan 
tasalla olevaan tutkimustietoon perustuva 
päätöksenteko, sidosryhmien laaja 
osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

Or. en

Tarkistus 288
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
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hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
vastuut on määritelty selkeästi ja että 
yhteinen kalastuspolitiikka ja unionin 
muiden politiikkojen yhteydessä 
toteutettavat toimenpiteet sopivat yhteen ja 
ovat keskenään johdonmukaisia.

hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan riippumattomaan
tutkimustietoon perustuva päätöksenteko, 
sidosryhmien laaja osallistuminen sekä 
pitkän aikavälin näkökulma. Yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnoinnin 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että
kansainvälisen, kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason vastuut on määritelty 
selkeästi ja että yhteinen kalastuspolitiikka 
ja unionin muiden politiikkojen yhteydessä 
toteutettavat toimenpiteet sopivat yhteen ja 
ovat keskenään johdonmukaisia.

Or. nl

Tarkistus 289
Marek Józef Gróbarczyk
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia. Komission, 
Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden 
on tehostettava toimiaan yhteisen 
kalastuspolitiikan alueellisen 
näkökulman vahvistamiseksi Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
2 artiklan 1 kohdan osalta ja tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi ehdotettava 
muita tarpeellisia muutoksia 
perussopimukseen. 

Or. en

Tarkistus 290
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä alueellisen, 
kansallisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

Or. es

Perustelu

Koska alueellistaminen on yksi uudistuksen tavoitteista, vastuutasojen järjestyksen olisi 
oltava tämä.

Tarkistus 291
Iliana Malinova Iotova
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat käytettävissä olevan 
tutkimustiedon mukainen päätöksenteko, 
sidosryhmien laaja osallistuminen sekä 
pitkän aikavälin näkökulma. Yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnoinnin 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että 
unionin tason sekä kansallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason vastuut on määritelty 
selkeästi ja että yhteinen kalastuspolitiikka 
ja unionin muiden politiikkojen yhteydessä 
toteutettavat toimenpiteet sopivat yhteen ja 
ovat keskenään johdonmukaisia.

Or. bg

Tarkistus 292
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen yhteisen 
hallinnoinnin ja yhteisen vastuun 
puitteissa sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
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toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

Or. es

Tarkistus 293
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia. Vastuiden 
tarkka määrittely eri tasoilla vaihtelee 
kussakin jäsenvaltiossa käytössä olevien 
erilaisten perustuslaillisten järjestelyjen 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 294
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan kunkin alan 
asiantuntijatutkimustietoon perustuva 
päätöksenteko, kaikkien sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
keskenään johdonmukaisia.

Or. el

Tarkistus 295
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 
perustuva päätöksenteko, sidosryhmien 
laaja osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 

(10) On tärkeää, että yhteisen 
kalastuspolitiikan hallinnointi perustuu 
hyvän hallinnan periaatteisiin. Kyseisiin 
periaatteisiin kuuluvat täsmälliseen ja ajan 
tasalla olevaan tutkimustietoon perustuva 
päätöksenteko, sidosryhmien laaja 
osallistuminen sekä pitkän aikavälin 
näkökulma. Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnoinnin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että unionin tason sekä kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason vastuut on 
määritelty selkeästi ja että yhteinen 
kalastuspolitiikka ja unionin muiden 
politiikkojen yhteydessä toteutettavat 
toimenpiteet sopivat yhteen ja ovat 
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keskenään johdonmukaisia. keskenään johdonmukaisia.

Or. en

Tarkistus 296
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
tunnustettava naisten rooli kalastuksessa 
sekä arvostettava ja suojeltava tätä roolia 
pienimuotoisessa rannikkokalastuksesta 
ja äyriäisten ja nilviäisten pyynnistä 
riippuvaisessa toiminnassa, esimerkiksi 
kalaverkkojen valmistamisessa ja 
korjaamisessa sekä jalostus- ja 
myyntitoiminnassa, ja muissa 
kalastusalalle logistista tukea antavissa 
toiminnoissa siten, että politiikalla 
varmistetaan naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon noudattaminen. 

Or. es

Tarkistus 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Meren luonnonvarojen, esimerkiksi 
kalojen, haiden, kilpikonnien, 
merilintujen ja merinisäkkäiden, 
tarpeeton kärsiminen on estettävä, ja siksi 
on kehitettävä parempia pyynti- ja 
teurastusmenetelmiä.

Or. en
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Tarkistus 298
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki 
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 
asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki 
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 
asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren, 
Mustanmeren, Antillien, Ranskan 
Guyanan ja Intian valtameren alueilla.

Or. fr

Perustelu

Komissio on unohtanut unionin syrjäisimmät alueet.

Tarkistus 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki 
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 



AM\901580FI.doc 47/174 PE489.437v01-00

FI

asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Atlantin 
valtameren, Pohjanmeren, Kelttienmeren, 
Biskajanlahden ja Iberian niemimaan 
rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren 
alueilla ja syrjäisimpien alueiden 
merialueilla.

Or. fr

Tarkistus 300
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki 
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 
asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus muiden meriasioiden 
kanssa, oltava yleisesti johdonmukainen 
muiden unionin politiikkojen kanssa ja 
tunnustettava, että kaikki Euroopan meriä 
ja valtameriä koskevat asiat kytkeytyvät 
toisiinsa, merten aluesuunnittelu mukaan 
luettuna. Olisi varmistettava, että eri alojen
politiikkoja hallinnoidaan 
johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Itämeren, 
Pohjanmeren, Kelttienmeren, 
Biskajanlahden ja Iberian niemimaan 
rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren 
alueilla.

Or. es

Perustelu

YKP:n olisi oltava johdonmukainen kaikkien unionin politiikkojen kanssa siten, ettei se ole 
alisteinen millekään näistä politiikoista. 
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Tarkistus 301
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon 
vuorovaikutus yhdennetyn meripolitiikan 
alaan kuuluvien muiden meriasioiden 
kanssa ja tunnustettava, että kaikki 
Euroopan meriä ja valtameriä koskevat 
asiat kytkeytyvät toisiinsa, merten 
aluesuunnittelu mukaan luettuna. Olisi 
varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

(12) Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP)
olisi otettava huomioon yhdennetty 
meripolitiikka sellaisen meriympäristön 
hoitoa koskevan ekosysteemilähtöisen ja 
yhdennetyn lähestymistavan kautta, joka 
kattaa kaikki alat ja on osoitus 
prosessista, jolla edistetään valtamerten ja 
merten kestävää hyödyntämistä samalla 
kun edistetään merialojen ja 
rannikkoalueiden kehitystä ja jossa 
tarjotaan täysipainoinen keskipiste 
kaikille toisiinsa liittyville 
meritoiminnoille ja merialueen järkevälle 
käytölle.  Olisi varmistettava, että eri 
alojen politiikkoja hallinnoidaan 
johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Itämeren, 
Pohjanmeren, Kelttienmeren, 
Biskajanlahden ja Iberian niemimaan 
rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren 
alueilla.

Or. it

Tarkistus 302
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin kalastusaluksilla olisi oltava 
yhtäläinen pääsy YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville unionin vesille ja yhtäläinen 
oikeus hyödyntää kyseisten sääntöjen 
piiriin kuuluvia luonnonvaroja.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 303
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin kalastusaluksilla olisi oltava 
yhtäläinen pääsy YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville unionin vesille ja yhtäläinen 
oikeus hyödyntää kyseisten sääntöjen 
piiriin kuuluvia luonnonvaroja.

(13) Unionin kalastusaluksilla olisi oltava 
yhtäläinen pääsy YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville eurooppalaisille vesille ja 
yhtäläinen oikeus hyödyntää kyseisten 
sääntöjen piiriin kuuluvia luonnonvaroja.

Or. nl

Tarkistus 304
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin kalastusaluksilla olisi oltava 
yhtäläinen pääsy YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville unionin vesille ja yhtäläinen 
oikeus hyödyntää kyseisten sääntöjen 
piiriin kuuluvia luonnonvaroja.

(13) Pääsylle YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville unionin vesille ja oikeudelle
hyödyntää kyseisten sääntöjen piiriin 
kuuluvia luonnonvaroja voidaan asettaa 
ehtoja, jotka koskevat laivaston alkuperää 
ja erityispiirteitä, pyydystä ja kalavarojen 
säilyttämisen tilaa.

Or. pt

Tarkistus 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava, ja niitä 
voitaisiin vahvistaa etuoikeutettujen 
kalastusmahdollisuuksien antamiseksi 
pienimuotoista ja paikallista kalastusta 
harjoittaville kalastajille sekä 
rannikkoalueiden kalastajille.

Or. en

Tarkistus 306
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla, ja samat 
tulokset on nähty Azoreita, Madeiraa ja 
Kanariansaaria ympäröivällä 100 
meripeninkulman alueella.  Kyseisten
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
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määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

Or. pt

Tarkistus 307
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava, ja niitä 
voitaisiin vahvistaa etuoikeutettujen 
kalastusmahdollisuuksien antamiseksi 
pienimuotoista kalastusta harjoittaville 
kalastajille ja rannikkoalueiden 
kalastajille samalla kun otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden väliset ja 
alueiden väliset erot.

Or. en

Tarkistus 308
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava ja varattava 
12 meripeninkulman alue 
pienimuotoiselle kalastukselle alueilla, 
joilla se on mahdollista.

Or. es

Tarkistus 309
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava toistaiseksi.

Or. en
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Tarkistus 310
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus luonnonvarojen 
hyödyntämiseen 12 meripeninkulman 
alueella jäsenvaltioista, ovat toimineet 
tyydyttävästi ja edistäneet luonnonvarojen 
säilymistä rajoittaessaan kalastusta unionin 
vesialueiden herkimmillä osilla. Kyseisten 
sääntöjen ansiosta on myös säilynyt 
perinteinen kalastustoiminta, jonka varassa 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava, ja niitä olisi 
pidettävä pysyvänä periaatteena ja 
vahvistettava etuoikeutettujen 
kalastusmahdollisuuksien antamiseksi 
pienimuotoista kalastusta harjoittaville 
kalastajille ja rannikkoalueiden 
kalastajille.

Or. pt

Tarkistus 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Pienimuotoisen kalastuksen 
määritelmää olisi laajennettava siten, että 
siinä otetaan huomioon alusten koon 
lisäksi useita eri tekijöitä, mukaan 
luettuina vallitsevat sääolot, käytettyjen 
kalastusmenetelmien vaikutus 
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meriekosysteemiin, merelläoloaika ja 
kalavaroja hyödyntävän taloudellisen 
yksikön ominaispiirteet. Kalastuksesta 
riippuvaisten pienten offshore-saarten 
asema olisi tunnustettava, ja niitä olisi 
tuettava osoittamalla lisäresursseja ja 
rahoitusta, jotta mahdollistetaan niiden 
selviytyminen ja hyvinvointi 
tulevaisuudessa. 

Or. en

Perustelu

Tyypillinen tilanne, joka osoittaa yhden ja saman mallin periaatteen soveltamisen vaaran.   
Offshore-saarille on tyypillistä niiden riippuvuus pienistä aluksista, jotka ovat Atlantin 
rannikon epäsuotuisten sääolojen armoilla. Kyse on yhteisen eurooppalaisen perintömme 
ainutlaatuisesta, dramaattisesta ja karusta puolesta, jonka menettäminen on vastuullamme. 
Tässä tapauksessa 12 metrin aluskoon käyttäminen kriteerinä ei ole soveliasta.

Tarkistus 312
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Yhdennetyssä meripolitiikassa ja 
yhteisessä kalastuspolitiikassa on 
tunnustettava syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteet, erityisesti niiden 
syrjäisimpien alueiden, joilla ei ole 
mannerjalustaa ja joiden kalavarat ovat 
keskittyneet kalastusalueille ja 
merenalaisille vuorille.  Pääsyä näille 
hauraille biomaantieteellisille alueille 
olisi säänneltävä, ja niitä olisi suojeltava 
ja hyödynnettävä hyödynnettävissä 
olevien luonnonvarojen rajoissa.

Or. pt
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Tarkistus 313
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten ympärillä olevien meren 
elollisten luonnonvarojen erityistä 
suojelua olisi jatkettava, sillä kyseiset 
luonnonvarat edistävät saarten 
paikallistalouden säilymistä saarten 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa 
tiettyjä kalastustoimia koskevat 
rajoitukset, joita sovelletaan Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten satamissa 
rekisteröityihin aluksiin.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 314
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten ympärillä olevien meren 
elollisten luonnonvarojen erityistä suojelua 
olisi jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

(15) Unionin kaikkien syrjäisimpien 
alueiden ympärillä olevien meren 
elollisten luonnonvarojen erityistä suojelua 
olisi jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä alueiden rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan syrjäisimpien alueiden
satamissa rekisteröityihin aluksiin.
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Or. fr

Tarkistus 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin; tätä erityistä suojelujärjestelmää 
olisi laajennettava myös Ranskan 
Antillien, Guyanan ja Reunionin vesille, 
koska niiden tilanne on samanlainen kuin 
edellä mainittujen syrjäisimpien alueiden 
tilanne.

Or. fr

Tarkistus 316
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren sekä niiden 
biomaantieteellisesti herkiksi todettujen 
merialueiden elollisten luonnonvarojen 
erityistä suojelua olisi jatkettava, sillä 
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säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa 
tiettyjä kalastustoimia koskevat 
rajoitukset, joita sovelletaan Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten satamissa 
rekisteröityihin aluksiin.

kyseiset luonnonvarat edistävät saarten 
paikallistalouden säilymistä saarten 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla tietyt kalastustoimet olisi 
rajoitettava Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

Or. pt

Tarkistus 317
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä toistaiseksi
voimassa tiettyjä kalastustoimia koskevat 
rajoitukset, joita sovelletaan Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten satamissa 
rekisteröityihin aluksiin.

Or. en

Tarkistus 318
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten (15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
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ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa 
tiettyjä kalastustoimia koskevat 
rajoitukset, joita sovelletaan Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten satamissa 
rekisteröityihin aluksiin.

ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityinen suojelu olisi
säilytettävä ja sitä olisi vahvistettava, sillä 
kyseiset luonnonvarat edistävät saarten 
paikallistalouden säilymistä saarten 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla tietyt kalastustoimet olisi 
rajoitettava Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

Or. pt

Tarkistus 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin.

(15) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava, sillä kyseiset luonnonvarat 
edistävät saarten paikallistalouden 
säilymistä saarten rakenteellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 
kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin; tätä erityistä suojelujärjestelmää 
olisi laajennettava myös Ranskan 
Antillien, Guyanan ja Reunionin vesille, 
koska niiden tilanne on samanlainen kuin 
edellä mainittujen syrjäisimpien alueiden 
tilanne.

Or. fr
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Tarkistus 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) On tuettava kehitystä avainaloilla, 
joilla syrjäisimmillä alueilla on 
mahdollisuuksia erikoistumiseen ja 
vahvoihin suhteellisiin etuihin ja joita 
ovat esimerkiksi kalastus ja vesiviljely. 
Alueellistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tunnustettava 
niiden erityisasema ja sovellettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklaa ja 355 artiklan 
1 kohtaa.

Or. fr

Tarkistus 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) On tuettava kehitystä avainaloilla, 
joilla syrjäisimmillä alueilla on 
mahdollisuuksia erikoistumiseen ja 
vahvoihin suhteellisiin etuihin ja joita 
ovat esimerkiksi kalastus ja vesiviljely. 
Alueellistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
täytäntöönpanemiseksi on tunnustettava 
niiden erityisasema ja sovellettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 349 artiklaa ja 355 artiklan 
1 kohtaa.

Or. fr
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Tarkistus 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten 
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta.

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka
tärkeimpänä piirteenä on eri merialueiden 
ja eri kalastusten erityispiirteet huomioon 
ottavien monivuotisten suunnitelmien 
laadinta.

Or. fr

Tarkistus 323
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten 
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta.

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten ja 
eri merialueiden erityispiirteet huomioon 
ottavien monivuotisten, dynaamisten ja 
räätälöityjen suunnitelmien laadinta.

Or. pt

Tarkistus 324
Guido Milana, Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten 
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta.

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi työskenneltävä 
tiiviissä yhteistyössä julkisten 
viranomaisten ja alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien kanssa edellytysten 
luomiseksi kestävyydelle myös 
paikallistasolla sellaisella alueellisen 
tason osallistuvalla toiminnalla, joka on 
yhtenäisempää kuin monivuotisten 
suunnitelmien laatimiseen johtaneet 
päätöksentekomenettelyt ja jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten 
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta. 

Or. it

Tarkistus 325
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri kalastusten
erityispiirteet huomioon ottavien 
monivuotisten suunnitelmien laadinta.

(16) Meren elollisten luonnonvarojen 
kestävän hyödyntämisen tavoite 
saavutetaan paremmin soveltamalla 
kalastuksenhoitoon monen vuoden päähän 
ulottuvaa lähestymistapaa, jonka 
tärkeimpänä piirteenä on eri lajien 
biologiset erityispiirteet ja kunkin 
kalastuksen erityispiirteet huomioon 
ottavien monivuotisten suunnitelmien 
laadinta. Hoitosuunnitelmien laatimiseksi 
on tärkeää, että ensin laaditaan nykyisistä 
kalastuksista kartoitus, jossa esitetään 
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nämä kalastukset ja nykyiset 
kalastusalueet;  nykyisistä 
hoitojärjestelmistä on laadittava luettelo, 
ja viimeisenä vaiheena on määriteltävä 
erityiset hoitoyksiköt lopullisten 
hoitosuunnitelmien laatimiseksi.

Or. es

Tarkistus 326
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta.

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta. Monivuotisiin 
suunnitelmiin olisi myös sovellettava 
tarkkaan määriteltyjä hoitosuunnitelmia, 
jotta tuetaan asianomaisten kalakantojen 
ja meriekosysteemien kestävää 
hyödyntämistä.   Nämä suunnitelmat olisi 
hyväksyttävä kalastusalan toimijoita, 
tutkijoita ja institutionaalisia 
kumppaneita kuullen silloin, kun 
hoitosuunnitelmilla voi olla 
sosioekonominen vaikutus asianomaisiin 
alueisiin.

Or. fr
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Tarkistus 327
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä 
määriteltävä suojamekanismit 
ennakoimattomien tapahtumien varalta.

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten 
sekä annettava selvät aikarajat samalla 
kun varaudutaan näiden aikarajojen 
mukauttamiseen kalakantojen 
muutoksiin, ja suunnitelmien olisi 
katettava näitä kantoja pyytävien 
jäsenvaltioiden laivastojen osat ja niitä 
olisi eriytettävä laivastojen osien välillä 
elvytettävien kalavarojen pyyntimäärien 
mukaan.  

Or. pt

Tarkistus 328
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
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kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta.

kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta. Monivuotiset 
suunnitelmat olisi laadittava täydessä 
yhteistyössä sidosryhmien, jäsenvaltioiden 
ja neuvoa-antavien toimikuntien kanssa.

Or. en

Tarkistus 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta.

(17) Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä 
monia eri kantoja silloin, kun ne ovat 
kaikki saman hyödyntämisen kohteena. 
Monivuotisissa suunnitelmissa olisi 
vahvistettava perusta 
kalastusmahdollisuuksien ja määrällisten 
tavoitteiden määrittämiseksi asianomaisten 
kantojen kestävää hyödyntämistä ja 
asianomaisia meriekosysteemejä varten, 
annettava selvät aikarajat sekä määriteltävä 
suojamekanismit ennakoimattomien 
tapahtumien varalta. Monivuotisiin 
suunnitelmiin olisi myös sovellettava 
tarkkaan määriteltyjä hoitosuunnitelmia, 
jotta tuetaan asianomaisten kalakantojen 
ja meriekosysteemien kestävää 
hyödyntämistä.   Nämä suunnitelmat olisi 
hyväksyttävä kalastusalan toimijoita, 
tutkijoita ja institutionaalisia 
kumppaneita kuullen silloin, kun 
hoitosuunnitelmilla voi olla 
sosioekonominen vaikutus asianomaisiin 
alueisiin.

Or. fr
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Tarkistus 330
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten 
toimesta toteutettujen kalastustoimien 
aikana pyydetyt hoidettujen kantojen 
saaliit, ja otettava se käyttöön asteittain.

(18) Tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi 
merkittävästi tarvitaan toimenpiteitä siten, 
että otetaan huomioon kunkin 
kalastuksen erityispiirteet ja että 
etukäteen tehtyjen vaikutusarviointien 
perusteella analysoidaan poisheittojen 
syyt ja ehdotettujen toimenpiteiden 
sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät vaikutukset. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Poisheittämisten 
vähentämiseksi merkittävästi olisi 
vahvistettava monivuotisia
toimenpidesuunnitelmia, ja otettava ne 
käyttöön asteittain. 

Or. fr

Perustelu

Johdonmukainen poisheittämisten merkittävää vähentämistä koskevan 15 artiklan kanssa.

Tarkistus 331
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi 
merkittävästi tarvitaan toimenpiteitä siten, 
että otetaan huomioon kunkin 
kalastuksen erityispiirteet ja että 
etukäteen tehtyjen arviointien perusteella 
analysoidaan poisheittojen syyt ja 
ehdotettujen toimenpiteiden 
sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja voivat vaikuttaa
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Unionin vesillä tai 
unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydettyjen hoidettujen kantojen saaliiden 
poisheittämisen vähentämiseksi olisi 
vahvistettava suunnitelmat, ja otettava ne 
käyttöön asteittain, millä edistetään 
pyydyksen suurempaa valikoivuutta.

Or. fr

Tarkistus 332
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
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luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain. On 
toteutettava toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että puretut tahattomat 
saaliit käytetään ja että niitä ei heitetä 
jatkossa pois. 

Or. en

Tarkistus 333
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten 
toimesta toteutettujen kalastustoimien 
aikana pyydetyt hoidettujen kantojen 
saaliit, ja otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
mahdollisuuksien mukaan lopettamiseksi 
kokonaan tarvitaan toimenpiteitä. 
Tahattomat saaliit ja poisheitetyt määrät 
muodostavat näet merkittävän jäte-erän ja 
vaikuttavat kielteisellä tavalla meren 
elollisten luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen ja meriekosysteemeihin 
sekä kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön vähitellen ja asteittain.

Or. es



PE489.437v01-00 68/174 AM\901580FI.doc

FI

Perustelu

Kalalajien poisheittämisten ja tahattomien saaliiden vähentämisen ja mahdollisuuksien 
mukaan lopettaminen kokonaan on mahdollista ainoastaan tapauskohtaisesti ja sen jälkeen, 
kun taustalla olevat syyt on löydetty, joten tämän kuten myös kaikkien saaliiden purkamista 
koskevan velvoitteen pitäisi olla asteittainen. 

Tarkistus 334
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan asteittain 
tarvitaan toimenpiteitä. Tahattomat saaliit 
ja poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen kaupallisista syistä, jotka 
on pikaisesti tutkittava niiden 
poistamiseksi. Olisi vahvistettava velvoite 
purkaa aluksesta kaikki unionin vesillä tai 
unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

Or. pt

Tarkistus 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan asteittain 
tarvitaan toimenpiteitä. Tahattomat saaliit 
ja poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

Or. it

Tarkistus 336
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toteuttamiskelpoisia ja realistisia
toimenpiteitä. Aiemmalla lainsäädännöllä 
kalastajat on valitettavasti usein pakotettu 
heittämään pois arvokkaita kalavaroja. 
Poisheitetyt määrät muodostavat 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
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pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit ja 
otettava se kalastuskohtaisesti käyttöön 
asteittain ja suunnitelmallisesti.

Or. en

Tarkistus 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
mahdollisuuksien mukaan lopettamiseksi 
kokonaan tarvitaan toimenpiteitä. 
Tahattomat saaliit ja poisheitetyt määrät 
muodostavat näet merkittävän jäte-erän ja 
vaikuttavat kielteisellä tavalla meren 
elollisten luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen ja meriekosysteemeihin 
sekä kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

Or. pt

Tarkistus 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale



AM\901580FI.doc 71/174 PE489.437v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen ja meriekosysteemeihin 
sekä kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten 
toimesta toteutettujen kalastustoimien 
aikana pyydetyt hoidettujen kantojen 
saaliit, ja otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi tarvitaan 
toimenpiteitä ja enemmän parempia 
menetelmiä tahattomien saalislajien 
välttämiseksi ja minimoimiseksi. Näitä 
käytäntöjä on tuettava realistisella 
kannustimilla kaikilla tasoilla. 

Or. en

Perustelu

Poisheittämisen kieltäminen ei ratkaise poisheitto-ongelmaa, joka on monitahoinen ja varsin 
monimutkainen. Kannustimilla tuettavien välttämis- ja minimointitoimenpiteiden käyttöönotto 
ajallisesti rajallisella tavalla ratkaisee ongelmat tehokkaasti.  Poisheittokiellon hyödyllisyyttä 
olisi tarkasteltava vasta kun nämä toimenpiteet ovat käytössä, koska niillä on käytännössä 
eliminoitu kaikki poisheitot.

Tarkistus 339
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi asteittain kokonaan 
tarvitaan toimenpiteitä, jotka perustuvat 
kalastuskohtaiseen analyysiin ja jossa 
otetaan huomioon tekniset sekä 
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kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään 
hyödyntämiseen ja meriekosysteemeihin 
sekä kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

sääntelyyn ja markkinoihin liittyvät syyt, 
jotta lievennetään kalastusalaan 
kohdistuvaa sosioekonomista vaikutusta 
ja varmistetaan pitkän aikavälin kestävyys 
välttämällä alaa horjuttavien jyrkkien 
toimenpiteiden toteuttamista.  Olisi 
vahvistettava velvoite purkaa aluksesta 
kaikki unionin vesillä tai unionin 
kalastusalusten toimesta toteutettujen 
kalastustoimien aikana pyydetyt 
hoidettujen kantojen saaliit.

Or. es

Tarkistus 340
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi mahdollisimman laajalti
tarvitaan toimenpiteitä kalojen 
poisheittämisten välttämiseksi. Tahattomat 
saaliit ja poisheitetyt määrät muodostavat 
näet merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Yhden lajin 
kalastuksessa olisi vahvistettava velvoite 
purkaa aluksesta kaikki unionin vesillä tai 
unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.
Sekakalastuksessa, jossa tahattomien 
saaliiden poistaminen ja kaikkien 
saaliiden purkamisvelvoitteen 
täytäntöönpano eivät ole mahdollisia, 
tavoitteena on oltava tahattomien 
saaliiden ja poisheittämisen asteittainen 
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vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 341
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain. Etusijalle 
olisi asetettava sellaisten toimenpiteiden 
ja kannustimien kehittäminen, 
edistäminen ja suosiminen, joilla pyritään 
alun alkaen välttämään tahattomia 
saaliita.  

Or. en

Tarkistus 342
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain.

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä kaikissa 
meriekosysteemeissä, joissa se on 
mahdollista. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
erittäin monissa meriympäristöissä
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 
otettava se käyttöön asteittain. Tämän 
toimenpiteen täytäntöönpanon on 
perustuttava dokumentoituihin 
tieteellisiin tutkimuksiin, joissa otetaan 
huomioon eurooppalaisten 
kalastusalueiden erityispiirteet ja 
tutkitaan poisheittämisten syitä, jotta 
varmistetaan sopivan pyydyksen käyttö 
kussakin tapauksessa.

Or. el

Tarkistus 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
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toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten 
toimesta toteutettujen kalastustoimien 
aikana pyydetyt hoidettujen kantojen 
saaliit, ja otettava se käyttöön asteittain.

toimenpiteitä, joiden yhteydessä otetaan 
huomioon kunkin kalastuksen 
erityispiirteet ja toteutetaan 
asianmukaisia toimenpiteitä näiden 
määrien vähentämiseksi 
hoitosuunnitelmien puitteissa. Tahattomat 
saaliit ja poisheitetyt määrät muodostavat 
näet merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. On otettava huomioon, 
että poisheittämisten vähentäminen on 
erityisen vaikeaa sekakalastuksessa ja 
kalastuksissa, joita ei hoideta TAC-
järjestelmän perusteella ja joita ovat 
esimerkiksi Välimeren kalastukset.

Or. es

Tarkistus 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyisin suurina määrinä esiintyvien 
tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi kokonaan tarvitaan 
toimenpiteitä. Tahattomat saaliit ja 
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja vaikuttavat 
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Olisi vahvistettava 
velvoite purkaa aluksesta kaikki unionin 
vesillä tai unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit, ja 

(18) Tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi 
merkittävästi tarvitaan toimenpiteitä siten, 
että otetaan huomioon kunkin 
kalastuksen erityispiirteet ja että 
etukäteen tehtyjen arviointien perusteella 
analysoidaan poisheittojen syyt ja 
ehdotettujen toimenpiteiden 
sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät 
vaikutukset. Tahattomat saaliit ja
poisheitetyt määrät muodostavat näet 
merkittävän jäte-erän ja voivat vaikuttaa
kielteisellä tavalla meren elollisten 
luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen 
ja meriekosysteemeihin sekä 
kalastuselinkeinon taloudelliseen 
kannattavuuteen. Unionin vesillä tai



PE489.437v01-00 76/174 AM\901580FI.doc

FI

otettava se käyttöön asteittain. unionin kalastusalusten toimesta 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydettyjen hoidettujen kantojen saaliiden 
poisheittämisen vähentämiseksi olisi 
vahvistettava suunnitelmat, ja otettava ne
käyttöön asteittain, millä edistetään 
pyydyksen suurempaa valikoivuutta.

Or. fr

Tarkistus 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta luodaan pyynnin 
valikoivuuden lisäämiseen tarkoitettuja 
kannustimia, suurimpia sallittuja saaliita 
ei saisi laajentaa niin, että niihin 
sisällytetään muutoin poisheitettävät
määrät. 

Or. en

Tarkistus 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Velvoite purkaa aluksesta kaikki 
hoidettujen kantojen saaliit olisi otettava 
käyttöön kalastuskohtaisesti. Tätä 
asetusta ei sovelleta lajeihin, joiden 
eloonjäämisaste on korkea 
poisheittämisen jälkeen. 

Or. en
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Tarkistus 347
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Olisi muutettava lainsäädäntöä, 
jolla aikaisemmin velvoitettiin 
sekakalastusta harjoittavat kalastajat 
heittämään pois osan saaliista. Etusijalle 
olisi asetettava poisheitettyjen saaliiden 
eloonjäämisastetta koskevan tutkimuksen 
toteuttaminen. Valikoivamman ja 
innovatiivisemman pyydyksen käyttöä 
koskevat aloitteet olisi mahdollistettava 
lainsäädännöllisin ja taloudellisin 
keinoin. 

Or. en

Tarkistus 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Jotta luodaan pyynnin 
valikoivuuden lisäämiseen tarkoitettuja 
kannustimia, suurimpia sallittuja saaliita 
ei saisi laajentaa niin, että niihin 
sisällytetään muutoin poisheitettävät 
määrät. 

Or. en

Tarkistus 349
Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta 
ei saisi koitua toimijalle täyttä 
taloudellista hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden 
määränpäälle olisi asetettava rajoituksia 
eikä saalista saisi myydä ihmisravinnoksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 350
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta 
ei saisi koitua toimijalle täyttä 
taloudellista hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden 
määränpäälle olisi asetettava rajoituksia 
eikä saalista saisi myydä ihmisravinnoksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta 
ei saisi koitua toimijalle täyttä 
taloudellista hyötyä. Säilyttämisen 

Poistetaan.
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vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden 
määränpäälle olisi asetettava rajoituksia 
eikä saalista saisi myydä ihmisravinnoksi.

Or. fr

Tarkistus 352
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden 
määränpäälle olisi asetettava rajoituksia 
eikä saalista saisi myydä ihmisravinnoksi.

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä tai haittaa. 

Or. nl

Tarkistus 353
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpäälle
olisi asetettava rajoituksia eikä saalista 
saisi myydä ihmisravinnoksi.

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpäätä
olisi valvottava eikä saalista saisi myydä 
ihmisravinnoksi.

Or. pt
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Tarkistus 354
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpäälle 
olisi asetettava rajoituksia eikä saalista 
saisi myydä ihmisravinnoksi.

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpäälle 
olisi asetettava rajoituksia eikä saalista 
saisi myydä ihmisravinnoksi tai muuhun 
tarkoitukseen.

Or. it

Tarkistus 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpäälle
olisi asetettava rajoituksia eikä saalista 
saisi myydä ihmisravinnoksi.

(19) Tahattomien saaliiden purkamisesta ei 
saisi koitua toimijalle täyttä taloudellista 
hyötyä. Säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
saaliita purettaessa saaliiden määränpää
olisi rajoitettava purettujen saaliiden 
vapaaseen jakeluun 
hyväntekeväisyystarkoituksiin tai muuhun 
kuin ihmisravinnoksi. 

Or. pt

Tarkistus 356
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi 
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet.

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi 
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet ja 
hallinnointitasot räätälöitävä 
hoitovaatimusten mukaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 357
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi 
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet.

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi ja 
laivastojen mukauttamiseksi kalavaroihin
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet.

Or. pt

Tarkistus 358
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi 
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet.

(20) Kantojen säilymisen turvaamiseksi 
olisi tiettyjen teknisten toimenpiteiden 
yhteydessä asetettava selkeät tavoitteet ja 
hallinnointitasot räätälöitävä 
hoitovaatimusten mukaisiksi.

Or. es
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Tarkistus 359
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joihin sovelletaan TAC-, 
kiintiö- tai pyyntiponnistusjärjestelmää ja
joille ei ole vahvistettu monivuotista 
suunnitelmaa, kestävän enimmäistuoton 
mahdollistava hyödyntämisintensiteetti 
olisi varmistettava asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia ja ehdottamalla 
kullekin kannalle asteittaisia ennusteita, 
jotka perustuvat selkeään ja jaettuun 
tieteelliseen tutkimustietoon.

Or. fr

Tarkistus 360
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton tienoilla oleva
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

Or. es

Tarkistus 361
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia tarvittaessa.

Or. pt

Tarkistus 362
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
ehdottamalla kullekin kannalle 
asteittaisia ennusteita, jotka perustuvat 
selkeään ja jaettuun tieteelliseen 
tutkimustietoon.

Or. es

Tarkistus 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
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pyyntiponnistusrajoituksia. pyyntiponnistusrajoituksia. Jos saatavilla 
ei ole riittävästi tietoja, kalastusta olisi 
hoidettava käyttämällä muuttujia koskevia 
vaatimuksia. 

Or. pt

Tarkistus 364
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla ja soveltamalla asianmukaisia 
teknisiä säilyttämistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 365
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kaupan pidettävillä kannoilla, joille 
ei ole vahvistettu monivuotista 
suunnitelmaa, kestävän enimmäistuoton 
mahdollistava hyödyntämisintensiteetti 
olisi varmistettava ehdottamalla 
asteittaisia suunnitelmia, jotka perustuvat 
vankkaan tieteelliseen näyttöön.

Or. el
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Tarkistus 366
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
asettamalla saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksia.

(21) Kannoilla, joille ei ole vahvistettu 
monivuotista suunnitelmaa, kestävän 
enimmäistuoton mahdollistava 
hyödyntämisintensiteetti olisi varmistettava 
mahdollisuuksien mukaan asettamalla 
saalis- ja/tai pyyntiponnistusrajoituksia.

Or. en

Tarkistus 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että unionin kaikki 
laivastot ja kalastukset saavuttavat 
yhteisesti määritetyt tavoitteet. Jotta 
saavutetaan kestävä kalastus, uuden 
lainsäädännön mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi on säädettävä 
mukauttamiseen tarkoitetuista 
siirtymäkausista tilanteissa, joissa 
mukauttaminen on erityisen vaikeaa.  

Or. it

Tarkistus 368
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 b) Unionin olisi vahvistettava 
toimiaan, jotta saavutettaisiin tehokas 
kansainvälinen yhteistyö ja kalakantojen 
hoito merillä, jotka rajoittuvat sekä EU:n 
jäsenvaltioihin että kolmansiin maihin, 
mahdollistamalla tarvittaessa alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen perustaminen 
kyseisillä alueilla.

Or. it

Tarkistus 369
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.
Tämä merkitsee myös, että 
kalastusmahdollisuuksien vähentäminen 
olisi toteutettava asteittain, jotta se 
voidaan ottaa vastaan ja korvata ajan 
mittaan.

Or. fr

Tarkistus 370
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

(22) Ottaen huomioon epävarma 
taloudellinen tilanne osalla kalastusalaa ja 
tiettyjen rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

Or. fr

Tarkistus 371
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden 
perusteella.

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta ja se, että suhteellisen 
vakauden periaate on aiheuttanut 
huomattavaa ristiriitaisuutta 
jäsenvaltioille osoitettujen kiintiöiden ja 
niiden laivastojen todellisten tarpeiden ja 
käyttötarkoitusten välillä, minkä vuoksi 
periaate ei sovellu tällä hetkellä 
kalastuksien jakamiseen eikä anna 
mitään takeita siitä, että kalastusoikeudet 
ovat yhä rannikkoyhteisöillä, joille ne 
kuuluvat, joten suhteellisen vakauden 
periaate on poistettava, koska sen 
alkuperäinen merkitys on kadonnut ja se 
ei saisi mennä perussopimusten 
määräysten edelle, jotta estettäisiin haitat 
jäsenvaltioille, joita tämän periaatteen 
soveltaminen syrjii.  

Or. es
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Tarkistus 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella 
siten, että otetaan huomioon, miten 
jäsenvaltiot noudattavat yhteisen 
kalastuspolitiikan säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 373
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella.

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen varmistaa 
kalastustoiminnan suhteellinen vakaus 
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden perusteella 
ja ottaa huomioon mahdolliset sosiaaliset 
ja taloudelliset seuraukset.
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Or. el

Tarkistus 374
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tilanteessa, jossa kantojen biologinen 
tilanne muuttuu nopeasti, tällaisen 
kalastustoimien suhteellisen vakauden 
odotetaan turvaavan erityistarpeet 
sellaisilla alueilla, joilla paikalliset yhteisöt 
ovat erityisen riippuvaisia kalastuksesta ja 
sen liitännäistoiminnoista, siten kuin 
neuvosto on päättänyt tietyistä yhteisön 
200 meripeninkulman kalastusvyöhykkeen 
1 päivänä tammikuuta 1977 voimaan 
tulevaan perustamiseen liittyvistä ulkoisista 
näkökohdista 3 päivänä marraskuuta 1976 
antamassaan päätöslauselmassa ja 
erityisesti sen liitteessä VII. Juuri näin olisi 
sen vuoksi ymmärrettävä tavoitteena oleva 
suhteellisen vakauden käsite.

(23) Tilanteessa, jossa kantojen biologinen 
tilanne muuttuu nopeasti, tällaisen 
kalastustoimien suhteellisen vakauden 
odotetaan turvaavan erityistarpeet 
sellaisilla alueilla, joilla paikalliset yhteisöt 
ovat erityisen riippuvaisia kalastuksesta ja 
sen liitännäistoiminnoista, syrjäisimpiä 
alueita erityisesti painottaen, siten kuin 
neuvosto on päättänyt tietyistä yhteisön 
200 meripeninkulman kalastusvyöhykkeen 
1 päivänä tammikuuta 1977 voimaan 
tulevaan perustamiseen liittyvistä ulkoisista 
näkökohdista 3 päivänä marraskuuta 1976 
antamassaan päätöslauselmassa ja 
erityisesti sen liitteessä VII. Juuri näin olisi 
sen vuoksi ymmärrettävä tavoitteena oleva 
suhteellisen vakauden käsite.

Or. pt

Tarkistus 375
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltuja pyyntöjä 
komissiolle, jotta tämä laatisi yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa sellaisia 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot katsovat 
tarvittavan luonnonvaraisten lintujen 

(24) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltuja pyyntöjä 
komissiolle, jotta tämä laatisi yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa sellaisia 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot katsovat 
tarvittavan luonnonvaraisten lintujen 
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suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun neuvoston direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklan mukaisiin 
erityissuojelualueisiin, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklan mukaisiin erityisten 
suojelutoimien alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun neuvoston direktiivin
2009/147/EY 4 artiklan mukaisiin 
erityissuojelualueisiin ja erityisesti 
biomaantieteellisesti herkkiin alueisiin, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 
mukaisiin erityisten suojelutoimien 
alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 376
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltuja pyyntöjä 
komissiolle, jotta tämä laatisi yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa sellaisia 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot katsovat 
tarvittavan luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun neuvoston direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklan mukaisiin 
erityissuojelualueisiin, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklan mukaisiin erityisten 
suojelutoimien alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 

(24) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltuja pyyntöjä 
komissiolle, jotta tämä laatisi yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa sellaisia 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot katsovat 
tarvittavan luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 
annetun neuvoston direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklan mukaisiin 
erityissuojelualueisiin, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
6 artiklan mukaisiin erityisten 
suojelutoimien alueisiin sekä yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
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17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.

17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY 
(meristrategiadirektiivi) 13 artiklan 
4 kohdan mukaisiin suojeltuihin 
merialueisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseksi. EU:n tasolla ehdotetaan, 
että perustetaan meren suojelualueiden 
verkosto, johon kuuluminen perustuu 
kalastusponnistuksen määrään ja 
kyseessä olevien lajien haavoittuvuuteen 
sekä johdonmukaisuuteen 
meriympäristön eri käyttötapojen kanssa.  

Or. es

Tarkistus 377
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

(25) Komission olisi asianomaisia 
neuvoa-antavia toimikuntia ja 
asianomaisia jäsenvaltioita kuultuaan
voitava toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, 
jos ilmenee sellaisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen tai meren 
ekosysteemiin kohdistuvia 
kalastustoiminnasta johtuvia vakavia 
uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 378
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
vankoin tieteellisin perustein ja 
sidosryhmien, etenkin neuvoa-antavien 
toimikuntien, mielipide huomioon ottaen
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

Or. pt

Tarkistus 379
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia liikakalastuksesta, tiettyjen 
kaupunkirakentamishankkeiden 
vaikutuksesta meriympäristöön sekä 
pilaantumisen ja ilmaston aiheuttamista 
vaikutuksista johtuvia vakavia uhkia, jotka 
edellyttävät välitöntä toimintaa. Jos 
kalastustoiminta keskeytetään tai 
lopetetaan jonkun näistä väliaikaisista 
toimenpiteistä vuoksi, koko 
kalatalousalan tuotantoprosessissa on 
otettava käyttöön sosiaalipoliittisia 
suunnitelmia, jotta toimijoille maksetaan 
korvaus tai ensisijaisena toimenpiteenä 
niitä kannustetaan jatkamaan 
toimintaansa.  

Or. es
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Tarkistus 380
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa. Nämä toimenpiteet olisi 
vahvistettava määritellyin ajanjaksoin, ja 
niiden olisi oltava käytössä tietyn ajan.

Or. en

Perustelu

Nykyisten säännösten mukainen tarkistus.

Tarkistus 381
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, jos 
ilmenee sellaisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen tai 
ekosysteemiin kohdistuvia 
kalastustoiminnasta johtuvia vakavia 
uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltiot ovat lähempänä asianomaisia kalastuspaikkoja, joten ne pystyvät reagoimaan 
nopeammin.  Hajauttamiseen siirtymisellä olisi siis annettava jäsenvaltioille valtuutus toimia 
tilanteessa, joka edellyttää välitöntä toimintaa.

Tarkistus 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin eri 
merialueiden ja yksittäisten kalastusten 
todellisia tilanteita ja erityispiirteitä ja jotta 
politiikan noudattamista saataisiin 
tehostettua.

Or. fr

Tarkistus 383
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
alan toimijoita ja tutkijoita kuultuaan
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.
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Or. fr

Tarkistus 384
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua 
paikallisen hoidon periaatetta noudattaen.

Or. pt

Tarkistus 385
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan 
hallinnointi voi osoittautua 
tehokkaammaksi alueellistettuna, mutta 
se ei missään tapauksessa voi merkitä 
tämän politiikan kansallistamista 
uudelleen.  Tätä varten ja neuvoston 
työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn 
neuvoston päätöksen N:o 2009/937/EU 
19 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
perustetaan alueellisia kalastustyöryhmiä, 
jotka neuvoa-antavien toimikuntien 
raporttien perusteella hoitavat kalastusta 
tietyillä alueilla jäsenvaltioiden 
toteuttamin tiukoin toimenpitein tietyn 



PE489.437v01-00 96/174 AM\901580FI.doc

FI

alueen tai tietyn kalakannan 
kalastuksessa.  

Or. es

Perustelu

Johdanto-osan kappale on mukautettu ottamaan huomioon III osaston uusi luku, jolla 
pyritään mukauttamaan YKP todelliseen alueellistamiseen.

Tarkistus 386
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa toteuttaa 
säilyttämistoimia ja teknisiä toimenpiteitä, 
jotta politiikalla voitaisiin käsitellä 
nykyistä paremmin yksittäisten kalastusten 
todellisia tilanteita ja erityispiirteitä ja jotta 
politiikan noudattamista saataisiin 
tehostettua.

Or. fr

Tarkistus 387
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi 
asianomaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien ja sidosryhmien näkemykset 
asianmukaisesti huomioon otettuaan
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kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

voitava toteuttaa säilyttämistoimia ja 
teknisiä toimenpiteitä, jotta politiikalla 
voitaisiin käsitellä nykyistä paremmin 
yksittäisten kalastusten todellisia tilanteita 
ja erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

Or. en

Tarkistus 388
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
toteuttaa säilyttämistoimia ja teknisiä 
toimenpiteitä, jotta politiikalla voitaisiin 
käsitellä nykyistä paremmin yksittäisten 
kalastusten todellisia tilanteita ja 
erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

(26) Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön 
panemiseksi jäsenvaltioiden olisi oltava 
vastuussa säilyttämistoimien ja teknisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta, jotta 
politiikalla voitaisiin käsitellä nykyistä 
paremmin yksittäisten kalastusten todellisia 
tilanteita ja erityispiirteitä ja jotta politiikan 
noudattamista saataisiin tehostettua.

Or. en

Tarkistus 389
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
yhteistyöhön toistensa kanssa alueelliselta 
pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 390
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Alueellistaminen ratkaistaan 
hyvällä hallinnolla ja sääntöjen 
mukauttamisella kunkin kalastuksen ja 
merialueen erityispiirteisiin, ja  
jäsenvaltioille olisi annettava 
lisävaltuuksia kalastuksen 
alueellistamisen alalla 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti siten, 
että kalastusala voi osallistua ja voidaan 
luoda synergioita;  yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteet voidaan 
saavuttaa paremmin vain, jos ala ja 
sidosryhmät osallistuvat tiiviimmin 
toimenpiteiden laatimiseen.

Or. pt

Tarkistus 391
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa oman 12 meripeninkulman 
vyöhykkeensä sisällä kaikkiin unionin 
kalastusaluksiin sovellettavia säilyttämis-
ja hoitotoimenpiteitä edellyttäen, että kun 
toimenpiteitä sovelletaan toisten 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, ne ovat 
syrjimättömiä ja niistä on edeltäkäsin 
kuultu muita jäsenvaltioita, joita asia 
koskee, eikä unioni ole toteuttanut 
kyseisellä 12 meripeninkulman alueella 
erityisesti säilyttämiseen ja 
kalastuksenhoitoon liittyviä toimenpiteitä.

(27) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa oman 12 meripeninkulman 
vyöhykkeensä sisällä ja sen välittömässä 
läheisyydessä mannerjalustan mukaisesti
kaikkiin unionin kalastusaluksiin 
sovellettavia säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä edellyttäen, että niistä 
on edeltäkäsin kuultu muita jäsenvaltioita, 
joita asia koskee, eikä unioni ole 
toteuttanut kyseisellä alueella erityisesti 
säilyttämiseen ja kalastuksenhoitoon 
liittyviä toimenpiteitä.



AM\901580FI.doc 99/174 PE489.437v01-00

FI

Or. pt

Tarkistus 392
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Alusten toiminnan siirtämistä 
merialueelta toiselle ei olisi sallittava, 
jollei samalla varmisteta, ettei tietyllä 
alueella pyytävien alusten määrän 
kasvusta johtuva pyyntiponnistuksen 
lisääntyminen vaaranna kalastuksen ja 
paikallisyhteisöjen kestävyyttä.

Or. pt

Tarkistus 393
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Syrjäisimpien alueiden asemassa 
olevien Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten tapauksessa 
jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa 200 meripeninkulman 
talousvyöhykkeensä sisällä kaikkiin 
unionin kalastusaluksiin sovellettavia 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
edellyttäen, että niistä on edeltäkäsin 
kuultu muita asianomaisia jäsenvaltioita 
ja että unioni ei ole toteuttanut kyseisellä 
alueella erityisesti säilyttämiseen ja 
kalastuksenhoitoon liittyviä toimenpiteitä.

Or. pt
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Tarkistus 394
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa unionin vesillä olevien kantojen 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, joita 
sovelletaan ainoastaan niiden lipun alla 
purjehtiviin unionin kalastusaluksiin.

(28) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
alan toimijoita ja tutkijoita kuultuaan
toteuttaa unionin vesillä olevien kantojen 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, joita 
sovelletaan ainoastaan niiden lipun alla 
purjehtiviin unionin kalastusaluksiin.
Kyseiseen kalastukseen liittyvien muiden 
jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa 
osallistuttava tähän.

Or. fr

Tarkistus 395
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 

Poistetaan.
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kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 396
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 

Poistetaan.
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luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 397
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 

Poistetaan.
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mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 398
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 400
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 401
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 

Poistetaan.
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31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva vapaaehtoinen
järjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin 
vähintään 12 metrin pituisiin aluksiin sekä 
kaikkiin muihin vedettävillä pyydyksillä 
kalastaviin aluksiin. Jäsenvaltiot voivat 
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siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

jättää siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 403
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta
olisi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2013 otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 

(29) Useimpiin yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettuihin kantoihin 
sovellettava siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä herättää huolta 
oikeuksien keskittymisen ja monopolien 
muodostamisen osalta.  Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa sitä vapaaehtoiselta 
pohjalta toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita noudattaen 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin pituiset 
alukset, jotka eivät käytä vedettäviä 
pyydyksiä. Tällaisen järjestelmän 
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jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

odotetaan kannustavan kalastusalaa 
pienentämään laivastojen kokoa sekä 
parantavan taloudellista tulosta samalla, 
kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 404
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 15 metrin
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
15 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä ja jotka viipyvät 
merellä vähemmän kuin 24 tuntia. 
Tällaisen järjestelmän odotetaan 
kannustavan kalastusalaa pienentämään 
laivastojen kokoa sekä parantavan 
taloudellista tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
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yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Joissakin tapauksissa pienimuotoista kalastusta harjoittavaa kalastuslaivastoa ei voida 
määritellä alle 12 metrin pituiseksi maantieteellisistä olosuhteista tai sääoloista johtuen. 

Tarkistus 405
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 

(29) Yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
suurimpien sallittujen saaliiden ja 
kiintiöiden kautta hoidettujen kantojen 
osalta otetaan viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva vapaaehtoinen 
järjestelmä, jota sovelletaan vähintään 
12 metrin pituisiin aluksiin sekä kaikkiin 
muihin vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa, kun laivaston kapasiteetti ja 
hyödynnettävissä olevat luonnonvarat 
eivät sovi yhteen, sekä parantavan 
taloudellista tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
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käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät 
käytä vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti 
varma jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

(29) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön
useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 
järjestelmän. Tällaisen järjestelmän 
odotetaan kannustavan kalastusalaa 
pienentämään laivastojen kokoa sekä 
parantavan taloudellista tulosta  Koska 
meren elolliset luonnonvarat ovat yhteinen 
hyödyke, siirrettävillä kalastusoikeuksilla 
vain vahvistettaisiin käyttöoikeus 
jäsenvaltion osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.
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Or. pt

Tarkistus 407
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät 
käytä vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

(29) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
viimeistään vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta käyttöön 
vapaaehtoiselta pohjalta nykyisiä 
järjestelyjä ilmentäen useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä. 
Tällaisen järjestelmän odotetaan edistävän 
oikeudellisesti varman, jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskevan yksinomaisen kalastusoikeuden 
luomista. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 408
Pat the Cope Gallagher



PE489.437v01-00 112/174 AM\901580FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta 
voidaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2013 ottaa käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Siirrettävien kalastusoikeuksien pakollinen käyttöönotto johtaisi nopeasti suhteellisen pienen 
kauppiasmäärän hallinnassa olevien kiintiöiden yhdistymiseen, mikä koituisi 
rannikkokalastusyhteisöjen tuhoksi.  Tämä vaikuttaisi hyvin kielteisesti perinteisiin 
kalastusyhteisöihin kaikkialla EU:ssa ja sitä ei pitäisi tukea.

Tarkistus 409
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta 
voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskeva 
järjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin 
vähintään 15 metrin pituisiin aluksiin sekä 
kaikkiin muihin vedettävillä pyydyksillä 
kalastaviin aluksiin.. Jäsenvaltiot voivat 
jättää siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
15 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 

(29) Kalastusoikeuden olisi perustuttava 
ympäristökriteereihin ja sosiaalisiin 
kriteereihin keinona edistää vastuullista 
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31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

kalastusta, millä varmistettaisiin 
ympäristöä vähiten vahingoittavalla 
tavalla kalastavien ja yhteiskunnalle 
suurinta etua tarjoavien toimijoiden 
suosiminen. 

Or. en

Tarkistus 411
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta olisi viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013 otettava 
käyttöön siirrettäviä kalastusoikeuksia 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin.

(29) Jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
koskevien omien järjestelmiensä 
kehittämisestä.



AM\901580FI.doc 115/174 PE489.437v01-00

FI

Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 12 metrin 
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista 
tulosta samalla, kun luodaan 
oikeudellisesti varma jäsenvaltion 
vuotuisia kalastusmahdollisuuksia 
koskeva yksinomainen siirrettävä 
kalastusoikeus. Koska meren elolliset 
luonnonvarat ovat yhteinen hyödyke, 
siirrettävillä kalastusoikeuksilla vain 
vahvistettaisiin käyttöoikeus jäsenvaltion 
osuuteen vuotuisista 
kalastusmahdollisuuksista ja ne voitaisiin 
peruuttaa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 412
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 

(29) Jäsenvaltiot voivat halutessaan ottaa
käyttöön useimpien yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettujen 
kantojen osalta siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän, 
jota sovelletaan kaikkiin vähintään 
12 metrin pituisiin aluksiin sekä kaikkiin 
muihin vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
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kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti. 

kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä 
avomerikalastusta ja pitkän matkan 
kalastusta harjoittaville laivastoille. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle alle 15 metrin pituiset tai 
päivittäin merellä käyvät alukset. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
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yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 414
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön kussakin jäsenvaltiossa 
vapaaehtoisesti sovellettava siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 12 metrin 
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
12 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan kannustavan 
kalastusalaa pienentämään laivastojen 
kokoa sekä parantavan taloudellista tulosta 
samalla, kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.
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Or. pt

Tarkistus 415
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Komission olisi arvioitava 
laivastoja saadakseen luotettavia tuloksia 
ylikapasiteetin todellisesta tilanteesta 
EU:ssa, sillä näin se voisi ehdottaa 
asianmukaisia ja kohdennettuja 
toimenpiteitä ylikapasiteetin 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 416
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä voisi olla asianmukainen 
keino mukauttaa laivasto ja 
kalastustoiminta hyödynnettävissä oleviin 
luonnonvaroihin, kun asianomaiset 
alukset käyttävät vedettäviä pyydyksiä, 
mutta järjestelmää ei olisi sovellettava 
rannikkokalastukseen tai muuhun kuin 
teolliseen kalastukseen eli kalastukseen, 
jonka yhteydessä käytetään alle 15 metrin 
pituisia aluksia, toimitetaan tuoreina 
käytettäviä tuotteita sekä kunnioitetaan 
ympäristöä ja paikallista 
käsityöläisperinnettä tilanteessa, jossa 
ollaan sosioekonomisesti riippuvaisia 
paikallisesta ympäristöstä ja toimintaa 
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harjoitetaan perheen omistamalla 
kalustolla ja käytetään 
ympäristöystävällisiä pyydyksiä.    

Or. es

Tarkistus 417
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 418
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 419
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 421
Ian Hudghton
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 422
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää Poistetaan.
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ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 424
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 425
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 

Poistetaan.
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kalastuspolitiikan puitteissa.

Or. en

Tarkistus 426
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

(30) Kalastusoikeuksia voidaan siirtää ja 
vuokrata oikeudenmukaisin, tasapuolisin 
ja avoimin perustein siten, että etusijalle 
asetetaan sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta vastuullisella tavalla kalastavat 
toimijat, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.
Jäsenvaltioille olisi annettava valtuudet 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 
noudattaen toteuttaa soveliaimpia 
toimenpiteitä ylikapasiteetin 
vähentämiseksi tarvittaessa eri 
kalastuslaivastojen ja merialueiden 
erityispiirteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 427
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
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kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

kalastusalalle pyrkimällä luomaan 
tarvittavat edellytykset sille, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

Or. pt

Tarkistus 428
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
aktiivisten kalastajien kesken, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle.

Or. en

Tarkistus 429
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

(30) Jokainen jäsenvaltio voi vapaasti 
hyväksyä siirrettäviä ja vuokrattavia
kalastusoikeuksia, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.
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Or. el

Tarkistus 430
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata, jotta kalastusmahdollisuuksien 
hallinnointia saataisiin hajautettua 
kalastusalalle ja voitaisiin varmistaa, ettei 
elinkeinosta luopuvien kalastajien tarvitse 
turvautua julkiseen taloudelliseen tukeen 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa.

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata kussakin jäsenvaltiossa 
vahvistetun järjestelmän mukaisesti, jotta 
kalastusmahdollisuuksien hallinnointia 
saataisiin hajautettua kalastusalalle ja 
voitaisiin varmistaa, ettei elinkeinosta 
luopuvien kalastajien tarvitse turvautua 
julkiseen taloudelliseen tukeen yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa.

Or. pt

Tarkistus 431
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 432
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
João Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 435
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua jäsenvaltioiden näin 
päättäessä rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä 
suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 437
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettävät 
kalastusoikeudet suuriin aluksiin. 
Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää olisi sovellettava kantoihin, 
joiden osalta on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 438
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua hyväksyä täydentäviä 
hoitotoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 439
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua harkita siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevan vapaaehtoisen 
järjestelmän soveltamista vain suuriin 
aluksiin. Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää olisi sovellettava ainoastaan
kantoihin, joita hoidetaan suurimpien 
sallittujen saaliiden ja kiintiöiden kautta.

Or. pt

Tarkistus 440
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale



PE489.437v01-00 130/174 AM\901580FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Joidenkin pienimuotoisten 
kalastuksen ja äyriäisten ja nilviäisten 
keräämisen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua jättää ne siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän 
ulkopuolelle ja vahvistaa erilaisia 
järjestelyjä pienimuotoista kalastusta ja 
äyriäisten ja nilviäisten keräämistä 
varten.  Tätä varten tulevassa 
rahoitusvälineessä olisi varattava 
erityinen prosenttiosuus pienimuotoiselle 
kalastukselle, äyriäisten ja nilviäisten 
keräämiselle ja laajaperäiselle 
vesiviljelylle sekä perustettava erityinen 
pienimuotoisen kalastuksen tukiohjelma, 
joka on suunnattu kalastuksesta 
riippuvaisille rannikkoyhteisöille ja jossa 
asetetaan etusijalle näiden 
luonnonvarojen pyyntimahdollisuuksien 
antaminen niille, jotka kalastavat ja 
keräävät äyriäisiä ja nilviäisiä ympäristön 
kannalta ja sosiaalisesti kestävimmällä 
tavalla. 

Or. es

Tarkistus 441
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden 
ja sosioekonomisen haavoittuvuuden 
vuoksi on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 

(31) Koska kunkin jäsenvaltion 
kalastuslaivastoilla on erityispiirteensä ja 
laivastot vaikuttavat rannikkoyhteisöjen 
sosioekonomiseen hyvinvointiin, 
jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
koskevien omien järjestelmiensä 
valitsemisesta, pienimuotoista kalastusta
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myönnetty kalastusmahdollisuuksia. harjoittavat laivastot mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion toimivaltaan olisi kuuluttava oman pienimuotoista kalastusta harjoittavan 
laivastonsa määrittäminen ja siihen sovellettavat hallinnointitoimenpiteet.

Tarkistus 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

(31) Rannikkokalastusta harjoittavien 
laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Or. es

Tarkistus 443
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua rajoittaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva pakollinen 
järjestelmä suuriin aluksiin. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua soveltaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevaa pakollista 
järjestelmää vapaaehtoisesti kussakin 
jäsenvaltiossa. Siirrettävien 
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sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Or. pt

Tarkistus 444
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Kullekin jäsenvaltioille olisi 
jätettävä mahdollisuus valita sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakotapa toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti siten, ettei unionin tasolla 
aseteta pakollista jakojärjestelmää. Tällä 
tavoin jäsenvaltioilla on vapaus vahvistaa 
tai olla vahvistamatta siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmä.

Or. fr

Tarkistus 445
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Jotta laivaston kapasiteetti voidaan 
mukauttaa mahdollisimman nopeasti 
hyödynnettävissä oleviin kalavaroihin, 
alusten käytöstä poistamiseen tarkoitettu 
julkinen rahoitus olisi myönnettävä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuuluvien alusten 
omistajalle. 
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Or. es

Tarkistus 446
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Laivastojen rekisterien 
arvioimiseksi ja kapasiteettien ylärajojen 
varmentamiseksi olisi perustettava sitova 
järjestelmä, jotta varmistetaan, että kaikki 
jäsenvaltiot noudattavat niille asetettuja 
ylärajoja, ja tehostetaan 
kalastuksenvalvontajärjestelmää 
kalastuskapasiteetin mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä oleviin kalavaroihin. 

Or. fr

Tarkistus 447
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä 
olevien luonnonvarojen määrään. 
Toimenpiteillä olisi määrättävä laivaston 
kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Poistetaan.
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Or. it

Tarkistus 448
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä 
olevien luonnonvarojen määrään. 
Toimenpiteillä olisi määrättävä laivaston 
kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 449
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä 
olevien luonnonvarojen määrään. 
Toimenpiteillä olisi määrättävä laivaston 
kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 

Poistetaan.
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Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Or. pt

Tarkistus 450
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä 
olevien luonnonvarojen määrään. 
Toimenpiteillä olisi määrättävä laivaston 
kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 451
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä olevien 

(32) Erityistoimenpiteet unionin 
kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä olevien 
luonnonvarojen määrään olisi säilytettävä. 
Toimenpiteillä olisi määrättävä laivaston 
kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
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luonnonvarojen määrään. Toimenpiteillä 
olisi määrättävä laivaston kapasiteetin 
ehdoton yläraja ja vahvistettava käytöstä 
poistoja varten Euroopan 
kalatalousrahastosta myönnettävään 
rahoitukseen liittyvät kansalliset lisäys-
/poistojärjestelmät.

vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Or. fr

Tarkistus 452
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin 
kalastusalusten lukumäärän
mukauttamiseksi hyödynnettävissä olevien 
luonnonvarojen määrään. Toimenpiteillä 
olisi määrättävä laivaston kapasiteetin 
ehdoton yläraja ja vahvistettava käytöstä 
poistoja varten Euroopan 
kalatalousrahastosta myönnettävään 
rahoitukseen liittyvät kansalliset lisäys-
/poistojärjestelmät.

(32) Unionin kalastuskapasiteetin 
mukauttamiseksi kullakin merialueella
hyödynnettävissä olevien eri kantojen
määrään voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä. Toimenpiteillä olisi 
määrättävä laivaston kapasiteetin ehdoton 
yläraja ja vahvistettava käytöstä poistoja 
varten Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät. Olisi 
päätettävä etukäteen, miten kapasiteetti 
mitataan, ja kapasiteetti olisi myös 
arvioitava etukäteen jokaisen kannan ja 
merialueen osalta EU:ssa. 
Alueellistamisperiaatteen mukaisesti 
kunkin jäsenvaltion olisi voitava valita 
toimenpiteet ja välineet, jotka se haluaa 
hyväksyä komission aikaisemmin 
kannalle liialliseksi määrittämän 
kalastuskapasiteetin vähentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 453
Nikolaos Salavrakos
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin ehdoton yläraja 
luotettavien tietojen mukaisesti ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

Or. en

Tarkistus 454
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin yläraja.

Or. en
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Tarkistus 455
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa 
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Keinon soveliaisuuden vuoksi 
siirtymäkauden ajan olisi syytä säilyttää 
alusten käytöstä poistamiseen tarkoitettu 
tuki, koska sen myöntämättä jättäminen 
voisi viivyttää jäsenvaltioiden toteuttamaa 
kapasiteetin mukauttamista ja täten 
haitata yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista. 

Or. es

Tarkistus 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmään kuulumattomien unionin 
alusten yhteydessä voidaan toteuttaa
erityistoimenpiteitä unionin kalastusalusten 
lukumäärän mukauttamiseksi 
hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen 
määrään. Toimenpiteillä olisi määrättävä 
laivaston kapasiteetin ehdoton yläraja ja 
vahvistettava käytöstä poistoja varten 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävään rahoitukseen liittyvät 
kansalliset lisäys-/poistojärjestelmät.

(32) Olisi toteutettava erityistoimenpiteitä
unionin kalastusalusten lukumäärän 
mukauttamiseksi hyödynnettävissä olevien 
luonnonvarojen määrään. Toimenpiteillä 
olisi määrättävä laivaston kapasiteetin 
ehdoton yläraja ja vahvistettava käytöstä 
poistoja varten Euroopan 
kalatalousrahastosta myönnettävään 
rahoitukseen liittyvät kansalliset lisäys-
/poistojärjestelmät.
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Or. en

Tarkistus 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Yksinomaan unionin vesien 
ulkopuolella toimintaansa harjoittavia 
laivastoja ja syrjäisimmillä alueilla 
rekisteröityjä laivastoja varten olisi 
otettava käyttöön eriytetyt kapasiteetin 
hallintajärjestelmät, jotta näiden 
laivastojen erityispiirteet otetaan 
huomioon. 

Or. fr

Tarkistus 458
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
järjestelmän, jossa kalastusoikeudet eivät 
ole siirrettäviä eivätkä pakollisia. 

Or. it

Tarkistus 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(32 a) Kalastusoikeuksista voi tulla 
siirrettäviä jäsenvaltiossa, jos kyseinen 
jäsenvaltio ei ole pystynyt mukauttamaan 
kalastuskapasiteettiaan hyödynnettävissä 
oleviin luonnonvaroihin.

Or. pt

Tarkistus 460
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Koska nämä toimenpiteet voivat 
vaikuttaa kalastusalaan suorien ja 
välittömien työpaikkojen menetyksen 
muodossa, olisi tarjottava sosiaaliapua ja 
rannikkoyhteisöjen olisi laadittava 
työpaikkojen luomista koskevia 
suunnitelmia, jotka perustuvat 
innovointiin ja monipuolistumiseen sekä 
talouden että työllisyyden kannalta, jotta 
uudistuksesta kärsivät miehet ja naiset 
voivat löytää vaihtoehtoisen työpaikan. 

Or. es

Tarkistus 461
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
vähimmäistiedot oman lippunsa alla 
purjehtivien unionin kalastusalusten 

(33) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
vähimmäistiedot oman lippunsa alla 
purjehtivien unionin kalastusalusten 
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ominaisuuksista ja toiminnasta. Kyseiset 
tiedot olisi saatettava komission käyttöön 
jäsenvaltioiden laivastojen koon seurantaa 
varten.

ominaisuuksista ja toiminnasta. Kyseiset 
tiedot olisi saatettava komission käyttöön 
kalastusponnistuksen seurantaa varten 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Täydelliseen ja tarkkaan
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 463
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia useammasta kuin 
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jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

yhdestä lähteestä. Sen vuoksi
jäsenvaltioiden olisi järjestettävä 
riippumaton tietojen kerääminen
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

Or. nl

Tarkistus 464
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tiiviissä 
yhteistyössä tutkijoiden ja kalastusalan 
kanssa tietoa laivastoista ja niiden 
kalastustoiminnasta, erityisesti biologista 
tietoa kalasaaliista, poisheitetyt saaliit 
mukaan luettuina, sekä selvityksiä 
kalakannoista ja meriekosysteemiin 
kalastustoiminnan vuoksi mahdollisesti 
kohdistuvista ympäristövaikutuksista. 
Tämä tieto olisi koottava pitkistä 
aikasarjoista, ja sitä olisi oltava 
mahdollisimman monesta kalakannasta 
Euroopan tasolla. Tulosten ja tiedon olisi 
oltava asianomaisten toimijoiden ja 
yleisön saatavilla.

Or. fr
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Tarkistus 465
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, ja 
komission olisi vahvistettava tarvittavat 
edellytykset tiedon yhdenmukaistamiselle 
luonnonvarojen ekosysteemilähtöisen 
tulkinnan edistämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 466
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, ja 
asetettava ne loppukäyttäjien ja yleisön 
saataville.
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Or. es

Tarkistus 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista, ja asetettava ne 
loppukäyttäjien ja yleisön saataville.

Or. es

Tarkistus 468
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
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selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista. Yhteisen 
kalastuspolitiikalla nojalla toteutettavaan 
tiedon keräämiseen ja hallinnointiin 
myönnetään unionin rahoitusta.

Or. pt

Tarkistus 469
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Parhaaseen käytettävissä olevaan
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

(34) Täydelliseen ja tarkkaan
tutkimustietoon perustuvaan 
kalastuksenhoitoon tarvitaan 
yhdenmukaistettuja, luotettavia ja tarkkoja 
tietokokonaisuuksia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kerättävä tietoa 
laivastoista ja niiden kalastustoiminnasta, 
erityisesti biologista tietoa kalasaaliista, 
poisheitetyt saaliit mukaan luettuina, sekä 
selvityksiä kalakannoista ja 
meriekosysteemiin kalastustoiminnan 
vuoksi mahdollisesti kohdistuvista 
ympäristövaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 470
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi myös kerättävä tietoja, jotka 
helpottavat kalastus- ja vesiviljelyaloilla ja 

(35) Olisi myös kerättävä tietoja, jotka 
helpottavat kalastus- ja vesiviljelyaloilla ja 
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kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostuksen parissa toimivien yritysten sekä 
kyseisten alojen työllisyyssuuntausten 
taloudellista arviointia.

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostuksen parissa toimivien yritysten sekä 
kyseisten alojen työllisyyssuuntausten 
taloudellista arviointia, ja tietoja 
vaikutuksesta kalastusyhteisöihin.

Or. es

Tarkistus 471
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Olisi myös kerättävä tietoja, jotka 
helpottavat kalastus- ja vesiviljelyaloilla ja 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostuksen parissa toimivien yritysten sekä 
kyseisten alojen työllisyyssuuntausten 
taloudellista arviointia.

(35) Olisi myös kerättävä tietoja, jotka 
helpottavat yritysten koosta riippumatta 
kaikkien kalastus- ja vesiviljelyaloilla ja 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
jalostuksen parissa toimivien yritysten sekä 
kyseisten alojen työllisyyssuuntausten 
taloudellista arviointia.

Or. el

Tarkistus 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
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kanssa. kanssa alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kautta.

Or. fr

Tarkistus 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden on hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 474
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa kansainvälisen oikeuden 
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säännökset ja määräykset sekä erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimus mielessä pitäen.

Or. en

Tarkistus 475
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti 
toimittamalla olennaiset tulokset 
sidosryhmille. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi 
tehtävä yhteistyötä keskenään tiedonkeruun 
koordinoimiseksi. Tarvittaessa 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

Or. pt

Tarkistus 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
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tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

tiedonkeruuyhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 477
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään kaikilla päätöksenteon ja 
lainsäädäntövallan tasoilla tiedonkeruun 
koordinoimiseksi.  Tarvittaessa 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 478
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
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tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa. Molempien osapuolten olisi 
noudatettava kansainvälisiä määräyksiä 
ja yleissopimuksia, erityisesti YK:n 
merioikeusyleissopimusta.

Or. el

Tarkistus 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. 
Alueviranomaisten olisi osallistuttava 
aktiivisemmin tiedonkeruuseen. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 480
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 

(36) Jäsenvaltioiden on hallinnoitava 
kerättyjä tietoja ja saatettava ne tieteellisen 
tiedon loppukäyttäjien käyttöön unionin 
monivuotisen ohjelman mukaisesti. Lisäksi 
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jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään tiedonkeruun koordinoimiseksi. 
Tarvittaessa jäsenvaltioiden olisi tehtävä 
tiedonkeruuyhteistyötä samalla 
merialueella toimivien kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta on 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

Or. en

Tarkistus 482
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja 
riippumatonta alan tutkimusta ja 
innovointia koskevia ohjelmia kansallisella 
tasolla koordinoidusti muiden 
jäsenvaltioiden kanssa ja myös käyttäen 
unionin tutkimus- ja innovointikehykseen 
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sisältyviä välineitä.

Or. nl

Tarkistus 483
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä 
sekä komission asettamia tietojen 
yhdenmukaistamiseen ja systematisointiin 
liittyviä välineitä.

Or. pt

Tarkistus 484
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella ja alueellisella 
tasolla lainsäädäntövallan eri tasot 
huomioon ottaen koordinoidusti muiden 
jäsenvaltioiden kanssa ja myös käyttäen 
unionin tutkimus- ja innovointikehykseen 
sisältyviä välineitä, minkä myötä
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perustetaan unionin kalastusalan 
yhteinen tutkimus- ja innovointiohjelma.

Or. es

Tarkistus 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia paikallisella, alueellisella ja
kansallisella tasolla koordinoidusti muiden 
jäsenvaltioiden kanssa ja myös käyttäen 
unionin tutkimus- ja innovointikehykseen 
sisältyviä välineitä.

Or. es

Tarkistus 486
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta on 
lisättävä hyväksymällä kalataloutta 
koskevan tutkimustiedon keruuta ja alan 
tutkimusta ja innovointia koskevia 
ohjelmia kansallisella tasolla 
koordinoidusti muiden jäsenvaltioiden 
kanssa ja myös käyttäen unionin tutkimus-
ja innovointikehykseen sisältyviä välineitä.

Or. en
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Tarkistus 487
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Unionin kalastusalan merkittävä 
kansainvälinen asema, joka perustuu 
kaikilla merillä toimintaa harjoittaviin 
jäsenvaltioiden laivastoihin ja unionin 
kansalaisten investointeihin monissa 
maissa, edellyttää näiden alojen 
sopimusten laillistamisstrategian 
vahvistamista.   

Or. es

Tarkistus 488
Nikolaos Salavrakos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
ja säilyttäminen kestävällä tavalla. Näillä 
sopimuksilla, jotka takaavat unionille 
pääsyn vesialueille vastikkeeksi sen 
antamasta rahoitustuesta, olisi edistettävä 
laadukkaan tieteellisen 
tiedonkeruujärjestelmän ja laadukkaan 
hallinnan kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 489
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn 
vesialueille vastikkeeksi sen antamasta 
rahoitustuesta, olisi edistettävä laadukkaan 
hallinnan kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla olisi 
edistettävä laadukkaan hallinnan kehyksen 
kehittämistä erityisesti tehokkaiden 
seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

Or. es

Perustelu

Edellä kuvatun mallin lisäksi unionin sopimukset voivat perustua kalastusmahdollisuuksien 
vaihtoon. Ne kaikki on tunnustettava kestävää kalastusta koskeviksi sopimuksiksi, ja niiden on 
perustuttava samoihin kestävyyttä koskeviin yleistavoitteisiin.

Tarkistus 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
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unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla kunnioittaen samalla 
YK:n merioikeusyleissopimuksen 
ylimäärää koskevaa periaatetta. Näillä 
sopimuksilla, jotka takaavat unionille 
pääsyn vesialueille vastikkeeksi sen 
antamasta rahoitustuesta, olisi edistettävä 
laadukkaan hallinnan kehyksen 
kehittämistä erityisesti tehokkaiden 
seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 491
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi.

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi 
sekä yhteistä kehitystä kolmansien 
maiden kanssa ja unionin laivaston 
taloudellista kannattavuutta.

Or. es
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Tarkistus 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Unionin olisi varmistettava 
luonnonvarojen oikeudenmukainen jako, 
kun se tekee kestävää kalastusta koskevia 
sopimuksia sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka pyytävät syrjäisimpien 
alueiden kanssa samalla vesialueella.

Or. fr

Tarkistus 493
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Ihmisoikeuslausekkeen 
sisällyttäminen kestävää kalastusta 
koskeviin sopimuksiin olisi toteutettava 
niin, että noudatetaan kaikilta osin 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan yleisiä 
tavoitteita.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 494
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(40) Ihmisoikeuslausekkeen 
sisällyttäminen kestävää kalastusta 
koskeviin sopimuksiin olisi toteutettava 
niin, että noudatetaan kaikilta osin 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan yleisiä 
tavoitteita.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 495
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) EU:n ja kolmansien maiden 
kalastussopimuksilla olisi varmistettava, 
että kalastukseen, josta tuonti on peräisin, 
sovellettavat ympäristövaatimukset ja 
taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset 
vastaavat unionin vaatimuksia, millä 
mahdollistetaan unionin tuotteiden 
kilpailu yhtäläisin ehdoin tuontituotteiden 
kanssa sekä sosiaalisen ja ympäristöön 
liittyvän mallin laajentaminen 
vastuullisella tavalla.  Kolmansista maista 
peräisin olevien tuotteiden kilpailun 
oikeudenmukaisuus olisi myös 
varmistettava aloilla, jotka koskevat 
työolojen ja ympäristövaatimusten 
noudattamista ja laillisen, ilmoitetun ja 
säännellyn kalastuksen harjoittamista.  
Näin ollen kolmansista maista peräisin 
olevien tuotteiden ja unionin tuotteiden 
edut on myönnettävä vastavuoroisesti.

Or. es
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Tarkistus 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke ja 
tarvittaessa unionin ja AKT-maiden 
tekemien sopimusten asiaankuuluvat 
määräykset.

Or. fr

Tarkistus 497
Lucas Hartong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.
Ihmisoikeuksia rikkovat valtiot eivät saisi 
olla oikeutettuja kalastussopimukseen.  

Or. nl
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Tarkistus 498
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen
olisi kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.

(41) Demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen olisi 
kuuluttava olennaisena osana kestävää 
kalastusta koskeviin sopimuksiin, ja 
näiden sopimusten ja niiden 
täytäntöönpanopöytäkirjojen 
soveltaminen olisi voitava keskeyttää 
näiden periaatteiden vakavissa 
rikkomistapauksissa. Unionin 
kumppanimaiden on myös ennen 
sopimuksen tekemistä voitava saada 
tarkat ja täysimääräiset tiedot sopimuksen 
kummankin osapuolen oikeuksien ja 
velvollisuuksien laajuudesta.  AKT-
maiden tapauksessa on vahvistettu, että 
Cotounoun sopimuksen 8, 9 ja 96 artiklan 
määräykset ovat unionia ja sen 
kumppanimaita sitovien asianmukaisten 
oikeudellisten määräysten oikeusperusta, 
joten erityislauseketta ei tarvitse laatia.

Or. fr

Tarkistus 499
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 

(41) Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 



AM\901580FI.doc 161/174 PE489.437v01-00

FI

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen
olisi kuuluttava olennaisena osana
kestävää kalastusta koskeviin sopimuksiin, 
ja sopimuksissa olisi oltava niitä koskeva 
erityinen ihmisoikeuslauseke.

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen on 
osa kestävää kalastusta koskevia 
sopimuksia, joissa voi perustelluissa 
tapauksissa olla niitä koskeva erityinen 
ihmisoikeuslauseke, joka on 
johdonmukainen unionin yleisten 
kehitystavoitteiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Unionin ja sen naapurissa 
sijaitsevien kolmansien maiden välisissä 
kaikissa kalastusneuvotteluissa olisi 
turvattava avoimet puitteet 
kalastusmahdollisuuksien vaihtamiseksi 
ja jakamiseksi tai alusten pääsyn 
myöntämiseksi vesille.  

Or. fr

Tarkistus 501
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Jotta parannettaisiin yhteistyötä 
naapurivaltioiden kanssa ja yhteisten 
kalakantojen hoitoa, unionin olisi tehtävä 
näiden maiden kanssa kestävää kalastusta 
koskevia yhteistyösopimuksia.

Or. es
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Tarkistus 502
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Unionin ja sen naapurissa 
sijaitsevien kolmansien maiden välisistä 
vastavuoroisia kalastussuhteita koskevista 
kalastussopimuksista pidetään vuosittain 
kuulemisia, mutta sopimuksissa ei 
määrätä tarkasta ja konkreettisesta 
menettelystä, joka koskee kuulemisten 
täytäntöönpanoa komission osalta.   
Neuvostolle olisi siksi annettava 
mahdollisuus antaa vuosittain 
suosituksia, jotka koskevat komission 
pitämien kuulemisten kulkua. 

Or. fr

Tarkistus 503
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) Kahdenvälisten tai monenvälisten 
sopimusten nojalla kolmansien maiden 
vesillä kalastaviin eurooppalaisiin 
aluksiin kohdistuvan vakavan 
merirosvousongelman vuoksi olisi 
vahvistettava toimenpiteitä ja operaatioita, 
joilla suojellaan näitä merirosvoukselle 
erityisen suojattomia kalastusaluksia. 

Or. es
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Tarkistus 504
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
säilyttämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
kehittämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

Or. fr

Tarkistus 505
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
säilyttämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
laajentamiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä, 
vähentää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
tuontia Euroopan unioniin ja auttaa 
tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

Or. pt

Tarkistus 506
Struan Stevenson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla ruoantuotantopotentiaalin 
säilyttämiseen koko unionissa, jotta 
Euroopan kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

(42) Kalastus- ja vesiviljelyalan olisi 
osallistuttava kestävällä tavalla 
ruoantuotantopotentiaalin säilyttämiseen 
koko unionissa, jotta Euroopan 
kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

Or. en

Tarkistus 507
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Vesiviljelyalan olisi osallistuttava 
kestävällä tavalla
ruoantuotantopotentiaalin säilyttämiseen 
koko unionissa, jotta Euroopan 
kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

(42) Jos edistettävä vesiviljely on kestävää 
ja laajaperäistä, se voi myötävaikuttaa 
ruoantuotantopotentiaalin säilyttämiseen 
koko unionissa, jotta Euroopan 
kansalaisille voitaisiin taata 
elintarviketurva pitkällä aikavälillä ja 
auttaa tyydyttämään vesieliöistä saatavien 
elintarvikkeiden kasvavaa kysyntää 
maailmassa.

Or. es

Tarkistus 508
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(42 a) Vesiviljelyllä on mahdollista tuottaa 
ympäristöä kunnioittaen terveitä, 
turvallisia, kestäviä ja laadukkaita 
tuotteita, ja sillä voidaan tukea alan 
työllisyyden vakautta monilla 
kalastuksesta enemmän tai vähemmän 
riippuvaisilla Euroopan alueilla. 

Or. pt

Tarkistus 509
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
annettava panoksensa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan EU 2020 
-strategiaan ja autettava saavuttamaan siinä 
asetetut tavoitteet.

(44) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
annettava kalastus- ja vesiviljelytoiminnan 
aloilla panoksensa älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevaan EU 2020 
-strategiaan ja autettava saavuttamaan siinä 
asetetut tavoitteet.

Or. pt

Tarkistus 510
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Olisi laadittava yhteisen kalastus-
ja vesiviljelypolitiikan sosiaalista 
ulottuvuutta koskevat ei-sitovat 
suuntaviivat, jotta ihmiset asetettaisiin 
politiikan ytimeen ja unionille 
annettaisiin kalastus- ja vesiviljelyalaa 
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koskevat sosiaaliset vähimmäissäännöt 
etenkin turvallisuusedellytysten sekä elin-
ja työolojen yhdenmukaistamiseksi ja 
alan koulutuksen ja sille pääsyn 
varmistamiseksi unionissa.

Or. fr

Tarkistus 511
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Olisi pidettävä mielessä ja 
korostettava, että naiset ovat perinteisesti 
tehneet merkittävää työtä kalastuksessa, 
mikä ei ole ainoastaan antanut lisäarvoa 
alalle vaan on ollut olennainen osa sitä, 
mistä esimerkkinä ovat esimerkiksi 
naispuoliset verkontekijät, satamissa 
toimivat kalojen purkajat ja puhdistajat 
sekä pakkaajat. 

Or. es

Tarkistus 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Olisi laadittava yhteisen kalastus-
ja vesiviljelypolitiikan sosiaalista 
ulottuvuutta koskevat sitovat suuntaviivat, 
jotta ihmiset asetettaisiin politiikan 
ytimeen ja unionille annettaisiin kalastus-
ja vesiviljelyalaa koskevat sosiaaliset 
vähimmäissäännöt etenkin 
turvallisuusedellytysten sekä elin- ja 
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työolojen yhdenmukaistamiseksi ja alan 
koulutuksen ja sille pääsyn 
varmistamiseksi unionissa.

Or. fr

Tarkistus 513
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Vesiviljelytoiminnan edellytykset 
vaihtelevat unionissa yli kansallisten 
rajojen, myös toimijoille myönnettävien 
lupien suhteen, ja kansallisia 
strategiasuunnitelmia varten olisi 
vesiviljelyalan kilpailukyvyn 
parantamiseksi laadittava unionin 
strategiset suuntaviivat, jotka tukevat alan 
kehittämistä ja innovointia ja kannustavat 
taloudelliseen toimintaan, 
monipuolistamiseen ja elämän laadun 
parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa jäsenvaltiot voivat kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta, pääsystä unionin 
vesille ja muille alueille ja 
lupamenettelyjen hallinnon 
yksinkertaistamisesta.

(45) Vesiviljelytoiminnan edellytykset 
vaihtelevat unionissa yli kansallisten 
rajojen, myös toimijoille myönnettävien 
lupien suhteen, ja kansallisia 
strategiasuunnitelmia varten olisi 
vesiviljelyalan kilpailukyvyn 
parantamiseksi laadittava kunkin 
jäsenvaltion nykyisiin rajoitteisiin 
mukautetut unionin strategiset 
suuntaviivat, jotka tukevat alan 
kehittämistä ja innovointia ja kannustavat 
taloudelliseen toimintaan ja 
lisääntyneeseen tuotantoon, jossa 
käytetään kullekin maalle parhaiten
sopivia lajeja ja tuotantomenetelmiä, ja 
elämän laadun parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa jäsenvaltiot voivat kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta, pääsystä unionin 
vesille ja muille alueille ja 
lupamenettelyjen ja kalastusoikeuksien
hallinnon yksinkertaistamisesta.

Or. pt

Tarkistus 514
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Vesiviljelytoiminnan edellytykset 
vaihtelevat unionissa yli kansallisten 
rajojen, myös toimijoille myönnettävien 
lupien suhteen, ja kansallisia 
strategiasuunnitelmia varten olisi 
vesiviljelyalan kilpailukyvyn 
parantamiseksi laadittava unionin 
strategiset suuntaviivat, jotka tukevat alan 
kehittämistä ja innovointia ja kannustavat 
taloudelliseen toimintaan, 
monipuolistamiseen ja elämän laadun 
parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa jäsenvaltiot voivat kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta, pääsystä unionin 
vesille ja muille alueille ja 
lupamenettelyjen hallinnon 
yksinkertaistamisesta.

(45) Kansallisia strategiasuunnitelmia 
varten olisi laajaperäisen vesiviljelyn 
kilpailukyvyn parantamiseksi laadittava 
unionin strategiset suuntaviivat, jotka 
tukevat alan kehittämistä ja innovointia ja 
kannustavat taloudelliseen toimintaan ja 
elämän laadun parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa jäsenvaltiot voivat kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta sekä pääsystä 
unionin vesille ja muille alueille.

Or. es

Tarkistus 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Vesiviljelytoiminnan edellytykset 
vaihtelevat unionissa yli kansallisten 
rajojen, myös toimijoille myönnettävien 
lupien suhteen, ja kansallisia 
strategiasuunnitelmia varten olisi 
vesiviljelyalan kilpailukyvyn 
parantamiseksi laadittava unionin 
strategiset suuntaviivat, jotka tukevat alan 

(45) Vesiviljelytoiminnan edellytykset 
vaihtelevat unionissa yli kansallisten 
rajojen, myös toimijoille myönnettävien 
lupien suhteen, ja kansallisia 
strategiasuunnitelmia varten olisi 
vesiviljelyalan kilpailukyvyn 
parantamiseksi laadittava unionin 
strategiset suuntaviivat, jotka tukevat alan 
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kehittämistä ja innovointia ja kannustavat 
taloudelliseen toimintaan, 
monipuolistamiseen ja elämän laadun 
parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa jäsenvaltiot voivat kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta, pääsystä unionin 
vesille ja muille alueille ja 
lupamenettelyjen hallinnon 
yksinkertaistamisesta.

kehittämistä ja innovointia ja kannustavat 
taloudelliseen toimintaan, 
monipuolistamiseen ja elämän laadun 
parantamiseen rannikko- ja 
maaseutualueilla sekä edistävät järjestelyjä, 
joissa voidaan alueellisten ja kansallisten 
toimenpiteiden avoimen 
koordinointimenetelmän avulla vaihtaa 
tietoja ja parhaita käytäntöjä 
yritysturvallisuudesta, pääsystä unionin 
vesille ja muille alueille ja 
lupamenettelyjen hallinnon 
yksinkertaistamisesta.

Or. es

Tarkistus 516
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Vesiviljelylle tarvitaan alan 
erityisluonteen vuoksi neuvoa-antava 
toimikunta, jotta alan sidosryhmiä voidaan 
kuulla unionin politiikkojen sellaisista 
osista, jotka ehkä vaikuttavat vesiviljelyyn.

(46) Vesiviljelylle tarvitaan alan 
erityisluonteen vuoksi neuvoa-antava 
toimikunta, jotta alan sidosryhmiä voidaan 
kuulla unionin politiikkojen sellaisista 
osista, jotka ehkä vaikuttavat 
laajaperäiseen ja voimaperäiseen
vesiviljelyyn.

Or. es

Tarkistus 517
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Vesiviljelylle tarvitaan alan 
erityisluonteen vuoksi neuvoa-antava 

(46) Vesiviljelyn erityisluonne ja valtava 
monipuolisuus kussakin jäsenvaltiossa 
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toimikunta, jotta alan sidosryhmiä 
voidaan kuulla unionin politiikkojen 
sellaisista osista, jotka ehkä vaikuttavat 
vesiviljelyyn.

edellyttävät, että vesiviljely otetaan 
huomioon kunkin jäsenvaltion 
poliittisessa ja oikeudellisessa kehyksessä, 
ja unionin roolina on kannustaa 
vesiviljelyn kehittämistä keskittämättä 
hallintoa unionin tasolle.

Or. en

Tarkistus 518
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteiden ja erityisesti niiden 
maantieteellisen etäisyyden vuoksi ja 
siksi, että kalatalous on tärkeää niiden 
talouksille, olisi perustettava 
syrjäisimpien alueiden neuvoa-antava
toimikunta, jossa on kolme 
alatoimikuntaa (lounaiset vesialueet, 
Intian valtameren lounaisosan vesialueet 
sekä Antillien ja Guyanan vesialueet).  
Tällä neuvoa-antavalla toimikunnalla 
mahdollistetaan myös laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen maailmanlaajuinen torjunta. 

Or. fr

Tarkistus 519
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 b) Sisävesikalastuksen 
erityispiirteiden vuoksi olisi perustettava 
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sisävesikalastusalueiden neuvoa-antava 
toimikunta, koska sisävesikalastus tarjoaa 
monia työpaikkoja, siihen kohdistuu 
monia suoria ja välittömiä uhkia ja alalla 
on kokemusta lajeista ja 
vesiympäristöistä.  Tämä neuvoa-antava 
toimikunta mahdollistaa, että 
sisävesikalastusala järjestäytyy 
kollektiivisesti ekosysteemilähtöisen 
toimintatavan keinoin.

Or. fr

Tarkistus 520
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta.

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, olivatpa nämä tuotteet 
peräisin unionista tai kolmansista maista,
luotava kuluttajille mahdollisuus tehdä 
nykyistä paremmin tietoon perustuvia 
valintoja ja tuettava vastuullista 
kuluttamista sekä parannettava taloudellista 
tietoa ja ymmärrystä unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta. Yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevaan lukuun 
olisi sisällytettävä säännöksiä, joiden 
mukaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
tuonnissa on noudatettava 
kansainvälisesti tunnustettuja sosiaali- ja 
ympäristöalan normeja 

Or. fr
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Tarkistus 521
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta.

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta.
Yhteisellä markkinajärjestelyllä olisi myös 
oltava käytössään välineitä, joiden avulla 
on mahdollista sopeutua markkinoiden 
kehitykseen, kun kyse on luonnonvarojen 
tilasta ja erityisesti kestävän 
enimmäistuoton tavoitteen 
saavuttamisesta.   Sillä olisi helpotettava 
alojen strukturointia ja näiden alojen 
kaikkien vaiheiden välisiä yhteyksiä. 

Or. fr

Tarkistus 522
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus- (47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
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ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta.

ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
hallinnon yksinkertaistamista alan 
tuotanto- ja kaupanpitämistoimien 
hallinnoinnin tehostamiseksi; 
Kaupanpitämisen alalla on tärkeää 
yhdenmukaistaa säännöt, jotka koskevat 
maksuja tuottajille 30 päivän kuluessa 
tuotteiden toimittamispäivästä EU:ssa.
kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille siten, että unionin 
tuotteet erotetaan tuontituotteista 
merkinnällä, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta.

Or. pt

Tarkistus 523
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon perustuvia valintoja ja tuettava 
vastuullista kuluttamista sekä parannettava 
taloudellista tietoa ja ymmärrystä unionin 

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, luotava kuluttajille 
mahdollisuus tehdä nykyistä paremmin 
tietoon ja jäljitettävyyteen perustuvia 
valintoja ja tuettava vastuullista 
kuluttamista sekä parannettava taloudellista 
tietoa ja ymmärrystä unionin markkinoista 
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markkinoista koko toimitusketjun osalta. koko toimitusketjun osalta.

Or. es


