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Tarkistus 1310
Carmen Fraga Estévez

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sosioekonomisten vaikutusten 
arviointi, johon sisältyvät eri vaihtoehdot 
ja määräajat, sekä kustakin kalastuksesta 
riippuvaiselle toiminnalle mahdollisesti 
aiheutuvat lyhyen aikavälin tappiot;

Or. es

Tarkistus 1311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) säännökset, joilla vähennetään 
järjestelmällisesti 
kalastusmahdollisuuksia, kun 
kalastuksesta saatavien tietojen laatu tai 
määrä laskee;

Or. en

Tarkistus 1312
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden 

Poistetaan.
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lopettamiseksi toteutettavat toimenpiteet;

Or. en

Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1313
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi
toteutettavat toimenpiteet;

(e) (e) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden 
merkittäväksi vähentämiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. fr

Tarkistus 1314
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden 
lopettamiseksi toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, joilla edistetään 
tämän asetuksen 15 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. es

Perustelu

Tämän kohdan sisältö ei saisi vaikuttaa 15 artiklan mukaisesti säädettyihin saaliiden 
poisheittämistä koskeviin toimiin.
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Tarkistus 1315
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) (e) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden 
asteittaiseksi vähentämiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. es

Tarkistus 1316
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja 
mahdollisuuksien mukaan saaliiden 
poisheittämisen asteittaiseksi 
lopettamiseksi saaliiden poisheittämisen 
hallintasuunnitelman mukaisesti 
toteutettavat toimenpiteet;

Or. fr

Tarkistus 1317
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) suojelu ja tekniset toimenpiteet, 
mukaan luettuina tahattomien saaliiden 
välttämiseksi ja lopettamiseksi ja kalojen 



PE491.360v01-00 6/182 AM\905829FI.doc

FI

tärkeiden elinympäristöjen suojelemiseksi
toteutettavat toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 1318
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
saaliiden poisheittämisen vähentämiseksi 
mahdollisimman paljon osana saaliiden 
poisheittämisen hallintasuunnitelmaa 
toteutettavat toimenpiteet;

Or. es

Tarkistus 1319
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet ja 
kalastustoiminnan rajoittaminen tietyille 
alueille ja/tai ajanjaksoille;

Or. en

Tarkistus 1320
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) säilyttämiseen liittyvät ja tekniset 
toimenpiteet, mukaan luettuina tahattomien 
saaliiden minimoimiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. pt

Tarkistus 1321
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden
lopettamiseksi toteutettavat toimenpiteet;

(e) kattava teknisten toimenpiteiden 
kokonaisuus, jonka tarkoituksena on 
lopettaa kaupallisten ja ei-kaupallisten 
kalakantojen tahattomat ja luvattomat
saaliit kolmen vuoden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä;

Or. en

Tarkistus 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
vähentää tahattomia saaliita ja 
mahdollisuuksien mukaan lopettaa ne 
asteittain;

Or. pt
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Tarkistus 1323
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
saaliiden poisheittämisen vähentämiseksi 
mahdollisimman paljon ja
mahdollisuuksien mukaan tahattomien 
saaliiden lopettamiseksi toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. el

Tarkistus 1324
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 

Or. es

Tarkistus 1325
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden lopettamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet;

(e) tekniset toimenpiteet, mukaan luettuina 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja 
mahdollisuuksien mukaan saaliiden 
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poisheittämisen asteittaiseksi 
lopettamiseksi poisheittämistä koskevan 
suunnitelman mukaisesti toteutettavat 
toimenpiteet;

Or. fr

Tarkistus 1326
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
edistää kalakantojen ylläpitämistä tai 
palauttamista biologisesti turvalliselle 
tasolle parantamalla koon ja tarvittaessa 
lajin perusteella tapahtuvaa valintaa,

Or. es

Tarkistus 1327
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) toimenpiteet tahattomien saaliiden 
asteittaiseksi lopettamiseksi ja/tai

Or. es

Tarkistus 1328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iii) toimenpiteet kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältävien saaliiden 
vähentämiseksi ja/tai

Or. es

Tarkistus 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv) toimenpiteet, joilla lievennetään 
pyydyksistä ekosysteemille ja ympäristölle 
aiheutuvia vaikutuksia, erityisesti 
biologisesti herkkien kantojen ja 
elinympäristöjen osalta.

Or. es

Tarkistus 1330
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimenpiteet direktiivissä 92/43/ETY 
olevissa liitteissä II ja IV lueteltujen lajien 
suojelemiseksi kalastustoiminnan 
vaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 1331
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
saaliiden purkamista koskevaa velvoitetta;

Or. es

Tarkistus 1332
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamista kuvaavat 
määrälliset indikaattorit edistymisen 
määräajoin tehtävää seurantaa ja 
arviointia varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1333
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
biologiset, taloudelliset ja sosiaaliset
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;
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Or. fr

Tarkistus 1334
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit, mukaan luettuna 
sosioekonomiset seuraukset, edistymisen 
määräajoin tehtävää seurantaa ja arviointia 
varten;

Or. es

Tarkistus 1335
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista ja sen mahdollisia 
sosioekonomisia seurauksia kuvaavat 
määrälliset indikaattorit edistymisen 
määräajoin tehtävää seurantaa ja arviointia 
varten;

Or. es

Tarkistus 1336
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
biologiset, taloudelliset ja sosiaaliset
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

Or. fr

Tarkistus 1337
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista erityisesti sosioekonomisilla 
määreillä kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

Or. pt

Tarkistus 1338
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman 
sosioekonomisten ja ympäristöön liittyvien
tavoitteiden saavuttamista kuvaavat 
määrälliset indikaattorit edistymisen 
määräajoin tehtävää seurantaa ja arviointia 
varten;

Or. es
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Tarkistus 1339
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten;

(f) monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista kuvaavat määrälliset 
indikaattorit edistymisen määräajoin 
tehtävää seurantaa ja arviointia varten ja 
sosioekonomiset vaikutukset;

Or. es

Tarkistus 1340
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) erityistoimenpiteet ja -tavoitteet 
anadromisten ja katadromisten lajien 
makeassa vedessä tapahtuvaa elinkierron 
vaihetta varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1341
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(g a) tavoitteet, jotka koskevat muita 
elollisia vesiluonnonvaroja ja 
meriekosysteemien suojelutason 
ylläpitämistä tai parantamista;

Or. en

Tarkistus 1342
Guido Milana, Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) kalakantojen elvyttämiseen 
tarkoitettujen alueiden perustaminen;

Or. it

Tarkistus 1343
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1344
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi 
varmistamalla alan kestävä kehitys;

Or. fr

Tarkistus 1345
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten 
vähentäminen;

Or. es

Perustelu

Ainoa keino kalastuksen vaikutusten minimoimiseksi olisi olla kalastamatta.

Tarkistus 1346
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten 
minimointi;

Or. es
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Tarkistus 1347
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi 
varmistamalla sen toimintojen kestävä 
kehitys;

Or. fr

Tarkistus 1348
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten 
minimointi;

Or. es

Tarkistus 1349
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;

(h) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien ei-toivottujen vaikutusten 
minimointi;

Or. es
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Tarkistus 1350
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

(h a) tutkimus todennäköisistä 
sosiaalisista ja taloudellisista 
seurauksista;

Or. el

Tarkistus 1351
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1352
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1354
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;

(i) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille sekä niiden aktivointia 
koskeva vuosittainen raportointi, jossa 
annetaan yksityiskohtaisia tietoja 
toteutetuista varotoimenpiteistä ja arvio 
niiden tehokkuudesta;

Or. en

Tarkistus 1355
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(i a) tutkimus sosiaalisista ja 
taloudellisista vaikutuksista;

Or. es

Tarkistus 1356
Estelle Grelier

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) asianomaisten kalastusten 
suunnitelmiin sisältyvien toimenpiteiden 
sosioekonomiset vaikutukset;

Or. fr

Tarkistus 1357
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) luettelo monivuotisten suunnitelmien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon 
osallistuvista hyväksyttävistä alan 
toimijoista;

Or. en

Tarkistus 1358
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(i a) tuki lopulliseen tai tilapäiseen 
kalastuksesta luopumiseen ja alusten 
käytöstä poistamiseen;

Or. es

Tarkistus 1359
Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) toimenpiteet, joilla kalastajat ja 
tutkijat voivat kerätä tietoja ja suorittaa 
tutkimuksia asianomaista ekosysteemiä 
koskevan tietämyksen lisäämiseksi;

Or. en

Perustelu

Kalastajien asema on varmistettava tieteellisen neuvonannon kehittämisessä, jotta sen laatua 
voidaan parantaa ja jotta estettäisiin vetoaminen sen epätarkkuuteen kestämättömän 
kalastustoiminnan perusteluna.

Tarkistus 1360
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) arviointi kyseisen kalastuksen 
kapasiteetista ja ympäristövaikutuksista. 
Tämän arvion perusteella olisi otettava 
käyttöön valikoivampia pyydyksiä ja 
meriekosysteemiin vähemmän vaikutuksia 
aiheuttavaa kalastustekniikkaa;
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Or. en

Tarkistus 1361
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i c) tehokkaat toimenpiteet muiden kuin 
kohdelajien tai tahattomien sivusaaliiden 
seuraamiseksi ja valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 1362
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i d) noudattamatta jättämisestä seuraavat 
oikeasuhtaiset, varoittavat ja tehokkaat 
seuraamusmenettelyt;

Or. en

Tarkistus 1363
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kohta on siirretty jäljempänä olevaan erilliseen ja uuteen 11 a artiklaan.

Tarkistus 1364
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) arvio asianomaisten kalastusten 
suunnitelmiin sisältyvien toimenpiteiden 
sosioekonomisista vaikutuksista;

Or. fr

Perustelu

Komission alkuperäinen teksti ei ole tarpeeksi selkeä ja se on liian laaja-alainen. Se sallisi 
täysin uudenlaisten toimenpiteiden toteuttamisen.

Tarkistus 1365
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset ja kohtuulliset
toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 1366
Dolores García-Hierro Caraballo



PE491.360v01-00 24/182 AM\905829FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset ja kohtuulliset
toimenpiteet.

Or. es

Tarkistus 1367
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet, erityisesti 
sosioekonomiset toimenpiteet, joilla 
lievitetään asianomaisille 
rannikkoyhteisöille mahdollisesti 
aiheutuvia haitallisia seurauksia.

Or. pt

Tarkistus 1368
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

(j) korvaavat toimenpiteet ja 
sosioekonomiset oheistoimenpiteet ja
muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset ja kohtuulliset
toimenpiteet.
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Or. es

Tarkistus 1369
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) oikeuksiin perustuvien 
kalastuksenhoitojärjestelmien 
yksityiskohtaiset säännökset, jos 
koordinoitu lähestymistapa katsotaan 
tarpeelliseksi.

Or. en

Tarkistus 1370
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimenpiteet, joilla lievennetään 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sen 
soveltamisalalla.

Or. es

Tarkistus 1371
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) kaikkien kaupallisesti pyydettävien 
lajien saaliiden purkamista koskevaan 
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velvoitteeseen liittyvät säännöt 15 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1372
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) tutkimus sosioekonomisista 
vaikutuksista.

Or. es

Tarkistus 1373
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) uudessa k alakohdassa biologiseen 
monimuotoisuuteen ja merten 
ravintoverkkoihin liittyvä kuvaus kalojen 
tehtävästä, runsaudesta ja 
monipuolisuudesta sekä toimet tällaisten 
ravintoverkkojen toiminnan 
elvyttämiseksi ja ylläpitämiseksi, kun 
niihin vaikutetaan kalastustoiminnalla.

Or. en

Perustelu

Kalakantoja analysoitaessa on otettava huomioon niiden suhde ekosysteemiin, mukaan lukien 
niiden suhde merten ravintoverkkoihin.
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Tarkistus 1374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) vaihtoehtoisia 
kalastuksenhoitomenetelmiä koskevien 
pilottihankkeiden toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta siirretty 7 artiklasta, koska se on kalastuksenhoitoon liittyvä asia.

Tarkistus 1375
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) toimenpiteet, joilla lievennetään 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sen 
soveltamisalalla.

Or. es

Tarkistus 1376
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j b) jos tuloksella on kielteisiä 
vaikutuksia työllisyyteen ja kalastuksen 
kannattavuuteen, taloudellinen 
suunnitelma, jonka avulla vaikutukset 
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voidaan torjua.

Or. es

Tarkistus 1377
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Monivuotisten suunnitelmien, jotka ovat kalastuksenhoidon keskeinen väline, pitäisi myös olla 
väline, jolla varmistetaan, että kalastuksen vaikutukset suojelluille lajeille poistetaan tai 
ainakin minimoidaan. Tätä varten tehokkaiden toimenpiteiden, joilla näihin vaikutuksiin 
puututaan, pitäisi olla jokaisen monivuotisen suunnitelman pakollinen osa.

Tarkistus 1378
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

tutkimukset sosioekonomisista 
vaikutuksista rannikkoalueiden 
asukkaille;

Or. pt

Tarkistus 1379
Ian Hudghton
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Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Jäsenvaltioiden toimet monivuotisen 

suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltioita on 
kannustettava alueelliseen yhteistyöhön ja 
seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:
(a) tekniset toimenpiteet, mukaan 
luettuina tahattomien saaliiden 
lopettamiseksi toteutettavat toimenpiteet;
(b) monivuotisen suunnitelman 
tavoitteiden saavuttamista kuvaavat 
määrälliset indikaattorit määräajoin 
tehtävää edistymisen seurantaa ja 
arviointia varten;
(c) erityistoimenpiteet ja -tavoitteet 
anadromisten ja katadromisten lajien 
makeassa vedessä tapahtuvaa elinkierron 
vaihetta varten;
(d) kalastuksesta ekosysteemiin 
kohdistuvien vaikutusten minimointi;
(e) suojatoimet ja perusteet niiden 
aktivoinnille;
(f) muut mahdolliset, monivuotisten 
suunnitelmien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta aiheelliset toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden pitäisi 
olla alueellista yhteistyötä tekevien jäsenvaltioiden vastuulla.  Tämän vuoksi komission 
ehdottaman 11 artiklan jälkimmäiset kuusi kohtaa on siirretty tähän uuteen artiklaan, jossa 
korostetaan jäsenvaltioiden vastuuta.
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Tarkistus 1380
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin ympäristölainsäädännön
mukaisten velvoitteiden täyttyminen

Unionin ympäristönsuojeluvaatimusten ja 
kansainvälisten sopimusten mukaisten 
velvoitteiden täyttyminen

Or. en

Tarkistus 1381
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. YKP:ssä ja kaikissa jäsenvaltioiden 
toteuttamissa myöhemmissä 
toimenpiteissä noudatetaan direktiiviä 
92/43/ETY, direktiiviä 2009/147/EY ja 
direktiiviä 2008/56/EY. Direktiivin 
92/43/ETY 6 artiklassa, direktiivin 
2009/147/EY 4 artiklassa ja direktiivin 
2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdassa 
mainituilla alueilla jäsenvaltioiden on 
harjoitettava kalastustoimintaa sillä tavoin, 
että vältetään merkittävien vaikeuksien 
aiheutumista kyseisille alueille, joihin 
sovelletaan direktiivin 92/43/EY 6 artiklan 
3 kohdan mukaisia asianmukaista arviota 
koskevia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 1382
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia. Suojelualueilla on 
rajoitettava suojelua haittaavien teollisten 
vesiviljelyhankkeiden rakentamista.

Or. es

Tarkistus 1383
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
suojelualueen nimenneen jäsenvaltion on
säänneltävä, ovatko kalastus- ja 
vesiviljelytoimet edellä mainittujen 
direktiivien tavoitteiden mukaisia, ja jos 
ovat, sen on määriteltävä, millä 
edellytyksillä ja tavalla ne voidaan 
toteuttaa kyseisten tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1384
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan
mukaisilla erityissuojelualueilla, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan
mukaisilla erityissuojelualueilla ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla suojelluilla 
merialueilla jäsenvaltioiden on 
harjoitettava kalastustoimintaa sillä tavoin, 
että lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia tässä asetuksessa säädettyjen 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on sovellettava 
kalastuksenhoitoon yhteistä 
eurooppalaista lähestymistapaa Natura 
2000 -alueilla, jotta varmistetaan 
Euroopan unionin vesillä kalastavien 
alusten tasapuolinen kohtelu. Yhteinen 
eurooppalainen lähestymistapa sisältää 
menetelmän, jolla arvioidaan Natura 
2000 -alueella kalastamisesta aiheutuvia 
riskejä elinympäristöille ja lajeille, joita 
varten alueet on nimetty, sen avulla 
voidaan varmistaa sellaisten 
merikalastusta koskevien tietojen saanti, 
joita tarvitaan arvion käyttämiseksi 
(aluksen lipusta riippumatta), ja siinä 
määritellään menettelyt sidosryhmien 
kuulemiselle tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
kuulemisen jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 1385
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.

1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisten suojelualueiden 
osalta jäsenvaltio, joka on nimennyt 
suojelualueen, voi ryhtyä syrjimättömiin 
toimiin edellä mainittujen direktiivien 
noudattamiseksi ilmoitettuaan siitä 
komissiolle ja pyydettyään lausuntoa 
jäsenvaltioilta, joita toimet koskevat, ja 
tarvittaessa asianomaiselta alueelliselta 
neuvoa-antavalta toimikunnalta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi voida ryhtyä suojelutoimiin nimeämillään suojelualueilla komissiota ja 
muita asianomaisia sidosryhmiä kuullen.

Tarkistus 1386
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on meristrategian 
puitedirektiivin 2008/56/EY 1 artiklan 
velvoitteen mukaisesti toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet ja harjoitettava 
kalastustoimintaa siten, että ympäristön 
hyvä tila saavutetaan tai säilytetään 
yhteisön meriympäristössä viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1387
Jarosław Leszek Wałęsa
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
suvereniteettiinsa ja lainkäyttövaltaansa 
kuuluvilla aluevesillä toimenpiteitä, jotka 
ovat tarpeen meriympäristön suojelua 
koskevan unionin lainsäädännön 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. 
Näiden toimenpiteiden on sovittava 
yhteen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
kanssa ja oltava vähintään yhtä tiukkoja 
kuin voimassa olevassa unionin 
lainsäädännössä säädetyt toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Artiklan tarkoituksena on ottaa huomioon, että YKP:n on varmistettava kattavalla tavalla 
yhdenmukaisuus EU:n ympäristölainsäädännön kanssa. Siinä esitetään kaksi vaihtoehtoa 
erityistilanteesiin, joissa jäsenvaltioilla on pääsy toisen jäsenvaltion aluevesille, ja pyritään 
korvaamaan kalastajille koituvat kielteiset sosioekonomiset vaikutukset.

Tarkistus 1388
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kaikissa EU:n ja jäsenvaltioiden 
YKP:n mukaisissa toimissa noudatetaan 
kaikilta osin Århusissa 25 päivänä 
kesäkuuta 1998 tehtyä yleissopimusta 
tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa, 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselmaa 61/105 ja 
10 päivänä joulukuuta 1982 tehtyä 
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sopimusta Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 1389
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden, joilla on välitön 
kalastusintressi alueilla, joita 1 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet koskevat, on 
tehtävä keskenään yhteistyötä 21 artiklan 
1 a kohdan [1) mukaisesti. Kyseiset 
jäsenvaltiot voivat pyytää, että  komissio 
toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 1390
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jos komissio toimii 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön perusteella, pyynnön 
esittäneen jäsenvaltion ja muiden 
jäsenvaltioiden, joilla on välitön 
kalastusintressi, on toimitettava sille 
kaikki tiedot pyydetyistä toimenpiteistä, 
mukaan luettuna tieteelliset perusteet, 
tutkimustiedot ja yksityiskohtaiset tiedot 
käytännön toteutuksesta. Komissio 
toteuttaa toimenpiteet ottaen huomioon 
kaikki sen käytettävissä olevat tieteelliset 
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lausunnot.

Or. en

Tarkistus 1391
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Unioni toteuttaa toimia, joilla 
vähennetään 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mahdollisia kielteisiä 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 1392
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tässä kohdassa esitetyt toimenpiteet vaativat kansallisten lakien säätämistä, mikä tarkoittaa, 
että delegoituja säännöksiä ei pitäisi soveltaa.
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Tarkistus 1393
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1394
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta 
erityissuojelualueille aiheutuvien 
vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta 
erityissuojelualueille aiheutuvien 
vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä sen jälkeen kun se 
on saanut alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin lausunnot.

Or. es

Tarkistus 1395
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta
erityissuojelualueille aiheutuvien 
vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

2. Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta 
varmistaa direktiivin 1992/43/ETY, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
2008/56/EY täytäntöönpano, siirretään 
komissiolle valta antaa kalastukseen 
liittyvien, kalastustoiminnasta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille alueille
aiheutuvien merkittävien vaikutusten
estämiseksi tai lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti

Or. en

Tarkistus 1396
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, kalastustoiminnasta 
erityissuojelualueille aiheutuvien 
vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

2. Siirretään komissiolle valta antaa
neuvoa-antavien toimikuntien lausunnon 
perusteella kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi
vähimmäisvaatimusten asettamiseksi
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1397
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
kalastuspolitiikan toimenpiteet 
hyväksytään tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1398
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Unionin ympäristölainsäädännön 
mukaisten velvoitteiden täyttyminen
1. Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan, 
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan ja 
direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 
4 kohdan mukaisilla erityissuojelualueilla 
jäsenvaltioiden on harjoitettava 
kalastustoimintaa sillä tavoin, että 
lievennetään kalastuksesta kyseisillä 
erityissuojelualueilla aiheutuvia 
vaikutuksia.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
kalastukseen liittyvien, 
kalastustoiminnasta erityissuojelualueille 
aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1399
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Komission toimenpiteet, kun meren 
elollisiin luonnonvaroihin kohdistuu 
vakava uhka

Komission toimenpiteet, kun elollisiin 
vesiluonnonvaroihin kohdistuu vakava 
uhka

Or. es

Tarkistus 1400
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1401
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 

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

komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä määräajaksi, joka on 
enintään kuusi kuukautta uhan 
vähentämiseksi. Komissio voi tehdä uuden 
päätöksen kiireellisten toimenpiteiden 
jatkamisesta enintään kuudella 
kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 1402
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä kalastuksesta 
aiheutuvasta, meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan hyväksyä kiireellisiä 
toimenpiteitä. Komissio voi tehdä 
päätöksen kiireellisten toimenpiteiden 
jatkamisesta enintään kuudella
kuukaudella.
2. Jäsenvaltion on toimitettava pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille. Ne voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta.
Komissio tekee päätöksen 15 työpäivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta.
3. Kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan 
välittömästi. Niistä ilmoitetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille ja ne 
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julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.
4. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa 
komission päätöksen neuvoston 
käsiteltäväksi kymmenen työpäivän 
kuluessa tiedoksiannon 
vastaanottamisesta.
5. Neuvosto voi määräenemmistöllä 
päättää asiasta toisin yhden kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on saanut tätä 
koskevan pyynnön.

Or. es

Perustelu

Asetuksen (EY) 2371/2002 7 artikla on täsmällisempi ja siinä määritetään menettelyt sekä 
jäsenvaltioille että komissiolle. Tämä sanamuoto velvoittaa myös perustelemaan uhan.

Tarkistus 1403
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on luotettavimpaan käytettävissä 
olevaan tieteelliseen tietoon ja yhteiseen 
kartoitukseen perustuvia merkkejä meren 
elollisten luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä määräajaksi, joka on 
enintään kuusi kuukautta uhan 
vähentämiseksi. Komissio voi tehdä uuden 
päätöksen kiireellisten toimenpiteiden 
jatkamisesta enintään kuudella 
kuukaudella.

Or. fr
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Tarkistus 1404
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1405
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi jäsenvaltion perustellusta 
pyynnöstä tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi.
Pyynnöstä sovitaan toimivaltaisten 
alueellisten elinten ja asianomaisten 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
kanssa.

Or. es
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Tarkistus 1406
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen kiireellisistä 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi.
Kiireellisten toimenpiteiden kesto voi olla 
korkeintaan kuusi kuukautta. Komissio 
voi tehdä uuden päätöksen kiireellisten 
toimenpiteiden jatkamisesta enintään 
kuudella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Lisäys on otettu nykyisestä lainsäädännöstä. Mahdollisuus kiireellisten toimenpiteiden 
käyttämiseen olisi määriteltävä tarkasti ja se on rajattava. 

Tarkistus 1407
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi sen 
jälkeen kun on kuultu jäsenvaltiota tai 
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jäsenvaltioita, joiden väitetään olevan
vastuussa.

Or. pt

Tarkistus 1408
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komission on joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehtävä päätös väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1409
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 1410
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi.
Näihin toimenpiteisiin sisältyy 
taloudellinen korvaus kalastusalalle, jota 
lopullinen tai tilapäinen kalastuksesta 
luopuminen koskee.

Or. es

Tarkistus 1411
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, välitöntä 
toimintaa edellyttävästä vakavasta uhasta, 
komissio voi joko jäsenvaltion 
perustellusta pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan, mutta joka tapauksessa 
kyseistä neuvoa-antavaa toimikuntaa 
kuullen, tehdä päätöksen väliaikaisista 
toimenpiteistä uhan vähentämiseksi.

Or. pt
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Tarkistus 1412
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 1413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 1414
Carmen Fraga Estévez
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1415
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1416
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille. Ne voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa tiedoksi 
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antamisesta. Komissio tekee päätöksen 
15 työpäivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta.

Or. fr

Tarkistus 1417
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille.

Or. es

Tarkistus 1418
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille. Ne voivat jättää 
kirjalliset huomautuksensa komissiolle 
viiden työpäivän kuluessa pyynnön 
antamisesta. Komissio tekee päätöksen 
15 työpäivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta.

Or. en
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Perustelu

Lisäys on otettu nykyisestä lainsäädännöstä. Mahdollisuus kiireellisten toimenpiteiden 
käyttämiseen olisi määriteltävä tarkasti ja se on  rajattava.

Tarkistus 1419
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

2. Jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitettu perusteltu pyyntönsä 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille. Komissio tekee 
päätöksen 15 työpäivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta. Päätöksestä on 
ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
se on julkaistava Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. es

Tarkistus 1420
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kiireelliset toimenpiteet tulevat 
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun 
niistä on ilmoitettu jäsenvaltioille ja 
neuvoa-antaville toimikunnille.

Or. fr
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Tarkistus 1421
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan 
välittömästi. Niistä ilmoitetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille ja ne 
julkaistaan Euroopan yhteisöjen 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 1422
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii arvioinnin 
ehdotettujen toimenpiteiden 
sosioekonomisista vaikutuksista.

Or. fr

Tarkistus 1423
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pyyntö lähetetään yhdessä sosiaalisia 
ja työllisyysvaikutuksia ja niiden 
lievittämiseksi toteutettavia taloudellisia 
toimenpiteitä käsittelevän kertomuksen 
kanssa.
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Or. es

Tarkistus 1424
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan 
välittömästi. Niistä ilmoitetaan 
asianomaisille jäsenvaltioille ja ne 
julkaistaan Euroopan yhteisöjen 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Lisäys on otettu nykyisestä lainsäädännöstä. Mahdollisuus kiireellisten toimenpiteiden 
käyttämiseen olisi määriteltävä tarkasti ja se on  rajattava.

Tarkistus 1425
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii arvioinnin 
ehdotettujen toimenpiteiden 
sosioekonomisista vaikutuksista.

Or. fr

Tarkistus 1426
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla
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Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Tekniset toimenpidekehykset
Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi 
on perustettava teknisiä 
toimenpidekehyksiä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla
(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;
(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;
(c) vähennetään ei-toivottujen 
merieliöiden saaliita;
(d) lievennetään pyydyksistä 
ekosysteemille ja ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia, erityisesti biologisesti 
herkkien kantojen ja elinympäristöjen 
osalta.

Or. es

Perustelu

Artikla sisältää säännöksiä, joista on säädetty muualla asetuksessa. Teknisten toimenpiteiden 
pitäisi olla osa elvytyssuunnitelmia, joten tässä toistetaan 11 artiklan säännökset ja muita 
säännöksiä, jotka olisi sisällytettävä sivusaaliita koskevaan 15 artiklaan.

Tarkistus 1427
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tekniset toimenpidekehykset Monivuotisten suunnitelmien mukaiset
tekniset toimenpidekehykset

Or. es

Tarkistus 1428
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä.
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean ja alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien lausuntojen 
pohjalta neuvosto ja Euroopan 
parlamentti perustavat teknisiä 
toimenpidekehyksiä meren elollisten 
luonnonvarojen suojelun ja 
kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Or. es

Tarkistus 1429
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä.
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä, 
jotka perustuvat tieteellis-teknis-
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taloudellisen kalastuskomitean 
lausuntoihin, sen jälkeen kun on kuultu 
neuvoa-antavia toimikuntia. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. fr

Tarkistus 1430
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi 
on perustettava teknisiä 
toimenpidekehyksiä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Tekniset toimenpidekehykset, joilla 
varmistetaan EU:n vesillä ja niiden 
ulkopuolella olevien EU:n laivastojen 
osalta, että kalakantoja ylläpidetään tai 
elvytetään kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä ja kestävän 
taloudellisen enimmäistuoton vuoteen 
2020 mennessä mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja että ympäristön hyvä tila 
saavutetaan ja säilytetään yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en

Tarkistus 1431
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä 
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Teknisten toimenpidekehysten avulla asianomaisen kalastuksen sidosryhmien 
kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella. Teknisten toimenpidekehysten 
avulla

Or. en

Tarkistus 1432
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi 
jäsenvaltioiden on perustettava teknisiä 
toimenpidekehyksiä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en

Tarkistus 1433
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä 
suhteessa kalastustoimintaan unionin 
vesillä ja niiden ulkopuolella. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en
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Perustelu

YKP:n tavoitteiden pitää koskea kaikkea kalastustoimintaa unionissa ja sen ulkopuolella.

Tarkistus 1434
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meriympäristön, mukaan lukien meren 
elollisten luonnonvarojen suojelun ja 
kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
muihin lajeihin kohdistuvien vaikutusten 
vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä 
ja ne on sisällytettävä uusiin ja kolmen 
vuoden kuluessa nykyisiin monivuotisiin 
suunnitelmiin. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. en

Tarkistus 1435
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Neuvoa-antavien toimikuntien lausunnon 
perusteella meren elollisten 
luonnonvarojen suojelun ja kalastus- ja 
vesiviljelytoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Or. es
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Tarkistus 1436
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava teknisiä toimenpidekehyksiä. 
Teknisten toimenpidekehysten avulla

Meren elollisten luonnonvarojen suojelun 
ja kalastustoiminnasta kalakantoihin ja 
meriekosysteemeihin kohdistuvien 
vaikutusten vähentämisen turvaamiseksi on 
perustettava tutkimustiedon pohjalta 
teknisiä toimenpidekehyksiä. Teknisten 
toimenpidekehysten avulla

Or. el

Tarkistus 1437
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla 
tasoilla tai palauttamista näille tasoille
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. fr

Tarkistus 1438
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä tai 
palauttamista biologisesti turvalliselle 
tasolle parantamalla koon ja tarvittaessa 
lajin perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. es

Tarkistus 1439
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla 
tasoilla tai palauttamista näille tasoille
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. fr

Tarkistus 1440
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton, taloudellisen 
kestävän enimmäistuoton ja terveen ikä-
ja kokojakauman mahdollistavia tasoja 
suurempina tai palauttamista näitä tasoja 
suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
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valintaa ja ottamalla käyttöön säännöksiä, 
joilla estetään säilyttämisen viitearvon 
ylittäminen;

Or. en

Tarkistus 1441
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla 
tasoilla tai palauttamista näille tasoille 
mahdollisuuksien mukaan parantamalla 
koon ja tarvittaessa lajin perusteella 
tapahtuvaa valintaa;

Or. en

Tarkistus 1442
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään pyydettävien lajien kantojen
säilyttämistä kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palauttamista näitä tasoja suuremmiksi 
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. en

Perustelu

Laajempi soveltamisala, johon sisältyvät muut kuin kalalajit.
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Tarkistus 1443
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla 
tasoilla tai palauttamista näille tasoille
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. pt

Tarkistus 1444
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
biologisesti turvallista tasoa suurempina
tai palauttamista näitä tasoja suuremmiksi
parantamalla koon ja tarvittaessa lajin 
perusteella tapahtuvaa valintaa;

Or. es

Tarkistus 1445
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai palauttamista näitä 
tasoja suuremmiksi parantamalla koon ja 
tarvittaessa lajin perusteella tapahtuvaa 
valintaa;

(a) edistetään kalakantojen säilyttämistä 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavilla 
tasoilla tai palauttamista näille tasoille 
mahdollisuuksien mukaan parantamalla 
koon ja tarvittaessa lajin perusteella 
tapahtuvaa valintaa;

Or. en

Tarkistus 1446
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) varmistetaan, että kaikissa 
kalakannoissa on terve ikä- ja 
kokojakauma ja vähennetään kalakantojen 
alimittaisia yksilöitä sisältäviä saaliita ja 
mahdollisuuksien mukaan estetään ne 
kokonaan;

Or. en

Tarkistus 1447
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) vähennetään ja minimoidaan
kalakantojen alimittaisia yksilöitä sisältäviä 
saaliita ja mahdollisuuksien mukaan 
estetään ne kokonaan;

Or. en
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Tarkistus 1448
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) vähennetään kalanpoikasia sisältäviä 
saaliita;

Or. en

Perustelu

Jotta hallitaan kalakantojen elvyttämistä ja varmistetaan kestävä kalastusala tulevaisuudessa, 
kalanpoikasten pyynti on minimoitava.

Tarkistus 1449
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita ja 
mahdollisuuksien mukaan vältetään, 
minimoidaan ja estetään ne kokonaan;

Or. en

Perustelu

Välttäminen ja minimointi ovat tehokkaimpia tapoja päästä eroon kalojen poisheittämisistä.

Tarkistus 1450
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) vähennetään kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältäviä saaliita;

(b) minimoidaan kalakantojen alimittaisia 
yksilöitä sisältävät saaliit ja asteittain 
estetään ne kokonaan;

Or. en

Tarkistus 1451
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen merieliöiden 
saaliita;

(c) vähennetään muiden kuin kohdelajien, 
haavoittuvien ja suojeltujen lajien sekä 
muiden ei-toivottujen merieliöiden saaliita
ja mahdollisuuksien mukaan estetään ne 
kokonaan;

Or. en

Tarkistus 1452
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen 
merieliöiden saaliita;

(c) vältetään ei-toivottujen merieliöiden 
saaliita, minimoidaan ne  ja 
mahdollisuuksien mukaan estetään ne 
kokonaan;

Or. en
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Tarkistus 1453
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen 
merieliöiden saaliita;

(c) minimoidaan ei-toivottujen 
merieliöiden ja merilintujen saaliit ja 
mahdollisuuksien mukaan estetään ne 
kokonaan;

Or. en

Tarkistus 1454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen 
merieliöiden saaliita;

(c) minimoidaan ei-toivottujen ja 
kiellettyjen merieliöiden ja merilintujen 
saaliit ja vähitellen estetään ne kokonaan;

Or. en

Tarkistus 1455
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään ei-toivottujen merieliöiden
saaliita;

(c) vähennetään ei-toivottujen vesieliöiden
saaliita, linnut mukaan lukien;

Or. es
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Tarkistus 1456
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) määritellään yhtenäinen 
kalakantojen elvyttämisalueiden verkosto, 
jolla edistetään kalakantojen ylläpitämistä 
tai elvyttämistä kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä ja kestävän 
taloudellisen enimmäistuoton vuoteen 
2020 mennessä mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja jolla saavutetaan tai 
säilytetään ympäristön hyvä tila yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 1457
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1458
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(d) lievennetään kaikista pyydyksistä 
ekosysteemille ja ympäristölle aiheutuvia 
vaikutuksia, erityisesti biologisesti 
herkkien kantojen ja elinympäristöjen 
osalta ja edistetään sitä, että ympäristön 
hyvä tila saavutetaan meriympäristössä, 
kuten säädetään direktiivissä 2008/56/EY.

Or. en

Tarkistus 1459
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1460
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 1461
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut vähimmäiskoot.

Or. es

Tarkistus 1462
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut säilyttämisen vähimmäiskoot.

Or. es

Tarkistus 1463
Ian Hudghton

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) voidaan toteuttaa kullekin 
jäsenvaltiolle, merialueelle ja 
kalastukselle asianmukaisimmalla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 1464
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut säilyttämisen 
vähimmäisviitekoot kolmansista maista 
tuoduille tuotteille.

Or. es

Tarkistus 1465
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) otetaan huomioon tällaisten 
toimenpiteiden toteuttamisen 
sosioekonomiset seuraukset.

Or. es

Tarkistus 1466
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) vaaditaan säilyttämisen 
vähimmäiskoot kolmansista maista 
tuoduille kala- ja vesiviljelytuotteille;

Or. es
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Tarkistus 1467
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) otetaan huomioon tällaisten 
toimenpiteiden toteuttamisen 
sosioekonomiset seuraukset.

Or. es

Tarkistus 1468
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nykyisiä teknisiä toimenpiteitä koskevat 
poikkeukset
a) asetuksen (EU) N:o 850/1998 
31 artiklan 1 kohdasta poiketen 
merieliöitä voi pyytää käyttämällä 
sähkövirtaa sillä edellytyksellä, että 
pyydys täyttää vaadittavat tekniset 
eritelmät;
b) komissio vahvistaa edellä 
a alakohdassa tarkoitetut tekniset 
eritelmät. Nämä toimenpiteet toteutetaan 
56 artiklassa tarkoitettua 
tiedonhankintamenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotus ulotetaan konkreettisesti valikoivaan ja innovatiiviseen 
kalastustekniikkaan, sähköpulssivirtaa käyttäen harjoitettavaan kalastukseen.
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Tarkistus 1469
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tämän artiklan 
mukaisilla toimenpiteillä tavoiteltavia 
tuloksia, sille yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti myönnettävä unionin 
rahoitustuki keskeytetään tai sitä 
lykätään.

Or. en

Tarkistus 1470
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee tämän artiklan 
mukaisesti hyväksytyt tekniset 
toimenpidekehykset.

Or. en

Tarkistus 1471
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit Kaupallisten kantojen tahattomien 
saaliiden merkittävä vähentäminen

Or. fr
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Tarkistus 1472
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit Poisheitetyt saaliit

Or. fr

Tarkistus 1473
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit ja 
kirjata ne

Or. en

Tarkistus 1474
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit Velvoite purkaa aluksesta kaikki 
kaupallisesti pyydettävien lajien saaliit ja 
kirjata ne

Or. en
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Tarkistus 1475
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit Velvoite lopettaa saaliiden poisheittämiset

Or. en

Tarkistus 1476
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:
– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;
(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;
(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
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tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Or. fr

Tarkistus 1477
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:
– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;
(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;
(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.
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Or. fr

Tarkistus 1478
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:
– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;
(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;
(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Or. fr
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Tarkistus 1479
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Monivuotiseen suunnitelmaan on 
sisällyttävä toimenpiteitä kaikkien 
sellaisten kalakantojen saaliiden 
pakolliseksi aluksesta purkamiseksi,
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä tehtyjen 
kalastustoimien aikana. Kunkin 
kalastuksen erityispiirteet huomioon 
ottaen monivuotisissa suunnitelmissa on 
asetettava määräajat, josta lähtien kaikki 
saaliit on nostettava kalastusalukselle ja 
säilytettävä siellä, ilmoitettava ja purettava 
aluksesta. Monivuotisiin suunnitelmiin on 
alettava sisällyttää nämä velvoitteet 
mahdollisimman nopeasti asianomaisesta 
lajista riippuen ja viimeistään vuonna 
2020 kaikkien kalakantojen osalta, joihin 
sovelletaan saalisrajoja.

Or. es

Perustelu

Kalastustoiminta Euroopan unionissa on erittäin monipuolista, joten kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoitteen pitäisi olla kiinteä osa jokaista monivuotista suunnitelmaa.

Tarkistus 1480
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä, on nostettava kalastusalukselle 
ja säilytettävä siellä, ilmoitettava ja 
purettava aluksesta, jos niitä ei käytetä 
elävänä syöttinä, suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti, ja on omaksuttava asteittainen 
kalastuskohtainen lähestymistapa, jonka 
toteuttamisaikataulu on vähintään 
10 vuotta.
Tämän toimenpiteen käyttöönottaminen 
neuvoa-antavien toimikuntien lausunnon 
perusteella vaatii selkeää ja 
yksityiskohtaista tutkimusta sen 
vaikutuksista työllisyyteen ja EU:n 
kalastusyrityksiin. Komissio ilmoittaa 
myös, mitä menetelmiä käytetään 
saaliiden poisheittämisten laskemiseen, 
suurennetaanko kalastuskiintiöitä ja 
miten toimenpide pannaan täytäntöön 
sekakalastuksen tapauksessa.

Or. es

Tarkistus 1481
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki sellaisten pyydettyjen lajien
saaliit, jotka on pyydetty unionin vesillä 
harjoitetun kalastuksen aikana tai jotka 
ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta ja 
vähennettävä aluksen yksittäisistä 
kalastusmahdollisuuksista ja jäsenvaltion 
kalastusmahdollisuuksista paitsi silloin, 
kun niitä käytetään elävänä syöttinä tai 
kun muut kuin kohdelajit, joilla on 
korkea eloonjäämisaste poisheittämisen 
jälkeen, lasketaan mereen, seuraavan 
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aikataulun mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 1482
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1483
Chris Davies, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä, on nostettava kalastusalukselle 
ja säilytettävä siellä, ilmoitettava ja 
purettava aluksesta unionin satamissa tai 
kolmansien maiden nimetyissä satamissa, 
jos niitä ei käytetä elävänä syöttinä tai jos 
ne on kirjattu komission perustamaan ja 
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ylläpitämään vaatimuksesta vapautettujen 
lajien luetteloon, seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Poisheittämiskieltoon tehtävät poikkeukset olisi eriteltävä luettelossa, jotta vältetään 
porsaanreikien syntyminen kaikkien saaliiden purkamisvelvoitteen kiertämiseksi.

Tarkistus 1484
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki seuraavien kaupallisten lajien
saaliit, jotka on pyydetty unionin vesillä 
harjoitetun kalastuksen aikana tai jotka 
ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, jos
kyseessä eivät ole haavoittuvat lajit, lajit, 
jotka tutkimustiedon perusteella selviävät 
hengissä mereen laskemisesta tai jos niitä 
ei käytetä elävänä syöttinä, seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:
Itämeren kalastus, pienimuotoinen 
pelaginen kalastus ja kalastus teollisiin 
tarkoituksiin
b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015:
kaikki muu kalastus.

Or. en
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Perustelu

Saaliiden poisheittämiskielto on keskeinen osa kestävää kalastusta. Kalastuksen valvontaan ja 
hoitoon liittyvien ongelmien välttämiseksi kiellon pitäisi olla yleinen (mutta siinä pitäisi olla 
luettelo poikkeuksista) ja se olisi paras ottaa käyttöön samanaikaisesti. (Voitaisiin kuitenkin 
harkita sen aikaisempaa toteuttamista Itämeren kalastuksessa maantieteellisen 
eristyneisyyden takia sekä pienimuotoisessa pelagisessa kalastuksessa ja teollisiin 
tarkoituksiin tehtävässä kalastuksessa, sillä kiellon täytäntöönpano niissä olisi suhteellisen 
helppoa).

Tarkistus 1485
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki pyydettyjen lajien saaliit,
sivusaaliit mukaan luettuna, jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä

i) on ilmoitettava, ja 
kalastusmahdollisuuksiin sisältyvät 
kalakannat vähennetään välittömästi 
kalastusalukselle myönnetyistä 
yksittäisistä kalastusmahdollisuuksista 
sekä jäsenvaltion 
kalastusmahdollisuuksista; ja
ii) on nostettava kalastusalukselle ja 
säilytettävä siellä ja purettava aluksesta, 
jos niitä ei käytetä elävänä syöttinä, 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään kaikkia pyydettyjen lajien saaliita, sivusaaliit mukaan luettuna, 
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koskeva vaatimus niiden ilmoittamisesta ja mahdollisuuksien mukaan niiden laskemisesta 
kiintiöiden perusteella. Samalla kuitenkin säilytetään esittelijän ehdottama kalastuskohtainen 
vaiheittainen lähestymistapa saaliiden purkamista koskevan velvoitteen käyttöön ottamisessa.

Tarkistus 1486
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä, on nostettava kalastusalukselle 
ja säilytettävä siellä, ilmoitettava ja 
purettava aluksesta, jos niitä ei käytetä 
elävänä syöttinä, ja on tehtävä 
kalastuskohtainen arvio ja otettava 
huomioon tekniset sekä sääntelyyn ja 
markkinoihin liittyvät seikat, jotta voidaan 
minimoida sosioekonomiset vaikutukset 
kalastusalalle, taata pitkän aikavälin 
kestävyys ja välttää alan tasapainoa 
horjuttavien yhtäkkisten toimenpiteiden 
käyttöönotto, seuraavan aikataulun 
mukaisesti:

Or. es

Tarkistus 1487
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 

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

lajin kalastuksen aikana tai jotka ovat 
unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, jos niitä 
ei käytetä elävänä syöttinä, seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 1488
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki seuraavien kalakantojen saaliit, 
joihin sovelletaan saalisrajoja ja jotka on 
pyydetty unionin vesillä harjoitetun 
kalastuksen aikana tai jotka ovat unionin 
alusten unionin vesien ulkopuolella 
pyytämiä, sen jälkeen kun kaikki 
käytettävissä olevat menetelmät 
tahattomien saaliiden välttämiseksi ja 
minimoimiseksi on tutkittu 
perusteellisesti, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, jos niitä 
ei käytetä elävänä syöttinä, seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Kaikkien saaliiden purkaminen ei ratkaise poisheittämisongelmaa, johon on puututtava 
ensisijaisesti kehittämällä uusia välttämis- ja minimointitekniikoita.

Tarkistus 1489
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaikki kaupallisesti hyödynnettävien
kalakantojen saaliit, joihin sovelletaan 
saalisrajoja ja jotka on pyydetty unionin 
vesillä harjoitetun kalastuksen aikana tai 
jotka ovat unionin alusten unionin vesien 
ulkopuolella pyytämiä, on nostettava 
kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta, jos niitä 
ei käytetä elävänä syöttinä, monivuotisten 
suunnitelmien mukaisesti. Monivuotisissa 
suunnitelmissa on määriteltävä tarvittavat 
ehdot näiden toimien toteuttamiseksi, 
niissä voidaan asettaa vähimmäisarvot 
saaliiden poisheittämiselle ja antaa lupa 
lajien, joilla on korkea eloonjäämisaste, 
poisheittämiselle ja ottaa käyttöön 
sekakalastuksen erityispiirteiden 
mukaisesti räätälöityjä joustavia 
toimenpiteitä. Komissio antaa viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014 täydellisen 
aikataulun sellaisten monivuotisten 
suunnitelmien tarkistamiseksi, jotka eivät 
sisällä tätä koskevia säännöksiä, ja 
vastaavien suunnitelmien laatimiseksi 
kalakannoille, joista niitä ei vielä ole 
tehty.

Or. es

Tarkistus 1490
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kalastusalukselle ja säilytettävä siellä, 
ilmoitettava ja purettava aluksesta unionin 
satamissa tai kolmansien maiden 
nimetyissä satamissa, jos niitä ei käytetä 
elävänä syöttinä tai jos ne on kirjattu 
vaatimuksesta vapautettujen lajien 
luetteloon. Komissio perustaa ja ylläpitää 
luetteloa seuraavan aikataulun mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 1491
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

Poistetaan.

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Or. es

Tarkistus 1492
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

Poistetaan.

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
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– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Or. es

Tarkistus 1493
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

Poistetaan.

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,
– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Or. es

Tarkistus 1494
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1495
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1496
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,

– pienimuotoinen pelaginen kalastus ja 
kalastus teollisiin tarkoituksiin 
(kohdelajeina esimerkiksi makrilli, silli, 
piikkimakrilli, mustakitaturska, karjukala, 
sardelli, hopeakuore, sardiini, Sardinella 
spp., villakuore, kilohaili, tuulenkala ja 
harmaaturska);

Or. en

Perustelu

Saaliiden purkamista koskevan velvoitteen pitäisi olla voimassa näille lajeille 1. tammikuuta 
2014 alkaen.

Tarkistus 1497
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 

– pienet pelagiset lajit:
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hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,

Or. en

Tarkistus 1498
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– makrilli, silli, piikkimakrilli, 
mustakitaturska, karjukala, sardelli, 
hopeakuore, Sardinella spp., villakuore,

– pienet pelagiset lajit (makrilli, silli, 
piikkimakrilli, mustakitaturska, karjukala, 
sardelli, hopeakuore, Sardinella spp., 
villakuore),

Or. pt

Tarkistus 1499
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1500
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tammikuun 1. päivästä 2015 voimaan tulevan saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
pitäisi perustua kalastuskohtaiseen eikä lajikohtaiseen lähestymistapaan.

Tarkistus 1501
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1502
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, 
isosilmätonnikala, muut purjekalat;

– suuret pelagiset lajit; sekä

Or. en

Tarkistus 1503
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tonnikala, miekkakala, valkotonnikala, – suuret pelagiset lajit (tonnikala, 
miekkakala, valkotonnikala, 
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isosilmätonnikala, muut purjekalat; isosilmätonnikala, muut purjekalat);

Or. pt

Tarkistus 1504
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– teollisiin tarkoituksiin käytettävät lajit.

Or. en

Tarkistus 1505
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– teollinen kalastus.

Or. pt

Tarkistus 1506
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1507
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1508
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1509
Chris Davies, Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015:

– pohjakalastus, jossa pyydetään 
valkolihaisia kaloja ja turskakaloja [kuten 
turska, kolja, kummeliturska ja seiti];

– suurten pelagisten lajien kalastus 
[esimerkiksi tonnikalalajit, miekkakala ja 
muut purjekalat];
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Or. en

Perustelu

Saaliiden purkamista koskevan velvoitteen pitäisi olla voimassa 1. tammikuuta 2015 
mennessä.

Tarkistus 1510
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) 1 päivästä tammikuuta 2015, mutta 
viimeistään vuonna 2018: turska, 
kummeliturska, meriantura;

Or. pt

Tarkistus 1511
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: turska, kummeliturska, meriantura;

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2015: kaikki muut lajit.

Or. en

Tarkistus 1512
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta (b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
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2015: turska, kummeliturska, meriantura; 2015: Itämeren kalastus;

Or. en

Tarkistus 1513
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1514
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1515
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1516
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1517
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2018: kaikki muut kaupallisesti 
pyydettävät lajit..

Or. en

Tarkistus 1518
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kaikki muu kalastus.

Or. en

Perustelu

Saaliiden purkamista koskevan velvoitteen pitäisi olla voimassa kaikelle kalastukselle 1. 
tammikuuta 2016 mennessä.
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Tarkistus 1519
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

(c) 1 päivästä tammikuuta 2019, mutta 
viimeistään vuonna 2019: kolja, 
valkoturska, lasikampela, merikrotti, 
punakampela, molva, seiti, lyyraturska, 
pikkupääkampela, piikkikampela, 
silokampela, tylppäpyrstömolva, 
mustahuotrakala, lestikala, keltaroussi, 
grönlanninpallas, keila, punasimppu ja 
Välimeren pohjakalakannat.

Or. pt

Tarkistus 1520
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila, punasimppu ja Välimeren 
pohjakalakannat.

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2016: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila ja punasimppu. Järjestelmä kalojen 
poisheittämisen vähentämiseksi on 
toteutettava komission tekemän selkeän ja 
yksityiskohtaisen ennakkotutkimuksen 
perusteella. Tutkimuksessa selvitetään 
toimenpiteen vaikutuksia EU:n 
kalastukselle ja käytetään vaiheittaista 
kalastuskohtaista lähestymistapaa, joka 
on riittävän joustava sivusaalisongelman 
ratkaisemiseksi sekakalastuksessa ja 
Välimeren kalastuksessa, joihin ei 
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sovelleta saalisrajoja. Näitä järjestelyjä on 
sovellettava monivuotisten suunnitelmien 
osana ottaen huomioon 
eloonjäämisasteet, pyydysten luonne, 
kalastuskäytännöt sekä ekosysteemi ja 
mahdollisesti käyttöön otetut valikoivuutta 
lisäävät toimet.  

Or. es

Tarkistus 1521
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Jotta kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoitteen toteuttamista 
voitaisiin yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa ja jotta voitaisiin välttää 
kohteena olevan kalastuksen tarpeeton 
keskeytyminen ja vähentää tahattomien 
saaliiden määrää, 9 artiklan tai muiden 
unionin antamien säädösten mukaisesti 
hyväksytyissä monivuotisissa 
suunnitelmissa on määritettävä 
tarvittaessa:
– luettelo luonnossa harvinaisista muista 
kuin kohdelajeista, jotka voidaan ottaa 
huomioon kohdelajin kiintiössä 
asianomaisessa kalastuksessa, jos 
seuraavat ehdot täyttyvät:
• tämän ei-kohdelajin kansallinen 
vuotuinen kiintiö on käytetty kokonaan
• niiden saaliit yhteensä eivät ylitä 3 
prosentin osuutta kohdelajin koko 
saaliista
• ei-kohdelaji on vähemmän arvokas kuin 
kohdelaji tai samanarvoinen kuin 
kohdelaji
• ei-kohdelajin kanta on turvallisten 
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biologisten rajojen sisällä;
– de minimis -poikkeukset velvoitteeseen, 
joka koskee tiettyjen lajien kaikkien 
saaliiden purkamista tietyssä
kalastuksessa tai tiettyjen lajien poikasia 
tietyssä kalastuksessa, kun käyttö muuna 
kuin ihmisten ravintona on mahdollista;
– sellaisia kannustimia koskevat säännöt, 
joiden avulla vältetään kalanpoikasten 
pyydystäminen, ja myös korkeammat 
kiintiöosuudet, jotka on vähennettävä 
kalastajan kiintiöstä silloin, kun saaliina 
on poikasia;

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 110. Tällä pyritään antamaan kalastajille mahdollisuus 
pyytää harvinaisia arvokkaita saaliita (esimerkiksi piikkikampelaa), vaikka heillä ei ole 
kiintiötä tälle harvinaiselle lajille.  Muuten sääntöä voitaisiin käyttää väärin ja se haittaisi 
näiden harvinaisten lajien kiintiöiden haltijoita ja heikentäisi kalakantojen tilaa.

Tarkistus 1522
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kalojen poisheittämisen 
kieltämisestä aiheutuvien vaikeuksien 
takia kalastajille on järjestettävä 
kannusteita ja korvauksia.

Or. pt

Tarkistus 1523
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sekakalastuksessa, jossa velvoitetta 
kaikkien saaliiden purkamisesta ei voida 
noudattaa, tahattomien saaliiden 
asteittaiselle vähentämiselle on asetettava 
aikataulu monivuotisissa suunnitelmissa.

Or. en

Tarkistus 1524
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seuraavat lajit jätetään 1 kohdassa 
tarkoitetun saaliiden purkamista 
koskevan velvoitteen ulkopuolelle; 
– pyydetyt lajit, joita käytetään elävänä 
syöttinä;
– lajit, joiden pyynti on kielletty yhteisen 
kalastuspolitiikan yhteydessä hyväksytyllä 
säädöksellä;
– lajit, joiden eloonjäämisaste on korkea 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan, ottaen huomioon pyydysten 
luonne, kalastuskäytännöt sekä 
kalastusalueen olosuhteet;

Or. es

Tarkistus 1525
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\905829FI.doc 99/182 PE491.360v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean ja asianomaisten 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
lausuntojen ja sellaisten 
vaikutustutkimusten tulosten perusteella, 
joilla pyritään selvittämään tahattomien 
saaliiden syyt, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto määrittelevät tavoitteet 
hoidettujen kaupallisten kantojen 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi 
merkittävästi ja tarvittaessa vastaavassa 
hoidetussa kalastuksessa varmistaen, että 
kaikki näiden kantojen tahattomat saaliit 
poistetaan asteittain, pitäen mielessä 
kunkin kalastuksen erityispiirteet. Nämä 
tavoitteet voivat sisältyä kullekin 
kalastukselle tai alueelliselle vyöhykkeelle 
laadittuihin monivuotisiin suunnitelmiin.

Or. fr

Tarkistus 1526
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisilla 
toimenpiteillä pyritään, sille yhteisen 
kalastuspolitiikan perusteella 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 1527
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:
pohjakalastus, jossa pyydetään 
valkolihaisia kaloja ja turskakaloja 
Itämerellä.

Or. en

Perustelu

Itämeren pohjakalastus on lähinnä yhden lajin kalastusta, jossa pienet saaliit ovat 
kampelakaloja. Siksi se on kalastus, jossa on verrattain helppoa päästä eroon saaliiden 
poisheittämisistä. Tukholman julistuksessa (2009) Itämeren alueen jäsenvaltiot tunnustivat 
tämän seikan ja sopivat kunnianhimoisesta suunnitelmasta saaliiden poisheittämisen 
lopettamiseksi muun muassa säätämällä tarvittaessa poisheittämiskiellon. 
Kunnianhimoisempi tavoite Itämerta varten on tämän vuoksi tarpeen.  Eräät Itämeren 
rantavaltiot ovat jo sopineet poisheittämiskiellosta Skagerrakissa 1. tammikuuta 2013 
mennessä.

Tarkistus 1528
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Seuraavat toimenpiteet otetaan 
käyttöön monilajikalastuksessa 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja 
saaliiden poisheittämisen asteittaiseksi 
lopettamiseksi:  
– innovoinnin kannustimet;
– tekniset toimenpiteet pyydysten 
valikoivuuden parantamiseksi;
– kalastustoiminnan hallinta ajallisilla ja 
alueellisilla kalastuskielloilla, jotka on 
korvattava laivanvarustajille ja 
kalastusalan työntekijöille, estämällä 
aluksia kalastamasta alueilla, joille on 



AM\905829FI.doc 101/182 PE491.360v01-00

FI

keskittynyt suuri määrä kehittymättömiä 
ja lisääntymässä olevia kaloja;
– poisheitettyjä saaliita koskevan 
tutkimuksen ja arviointimenettelyiden 
kannustaminen;
– kiintiöiden mukauttaminen 
sekakalastusta harjoittaville laivastoille, 
joiden on heitettävä pois saaliita, koska 
niillä ei ole kiintiöitä kyseisessä 
kalastuksessa väistämättä esiintyville 
lajeille.

Or. es

Tarkistus 1529
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean ja 
asianomaisten alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien lausuntojen ja 
sellaisten vaikutustutkimusten tulosten 
perusteella, joilla pyritään selvittämään 
tahattomien saaliiden syyt, vähennettävä 
merkittävästi hoidettujen kaupallisten 
kantojen tahattomia saaliita, pitäen 
mielessä kunkin kalastuksen 
erityispiirteet, muun muassa 
sisällyttämällä monivuotisiin 
suunnitelmiin tätä koskevia tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 1530
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Lajit, joilla on tieteellisten tietojen 
mukaan korkea eloonjäämisaste, 
kalastuksen erityispiirteet (pyydykset, 
syvyys) huomioon ottaen, vapautetaan 
1 kohdan säännösten noudattamisesta. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti tällaisia lajeja koskevan 
luettelon laatimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1531
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean ja asianomaisten 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
lausuntojen ja sellaisten 
vaikutustutkimusten tulosten perusteella, 
joilla pyritään selvittämään tahattomien 
saaliiden syyt, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto määrittelevät tavoitteet 
hoidettujen kaupallisten kantojen 
tahattomien saaliiden ja tarvittaessa 
vastaavassa hoidetussa kalastuksessa 
esiintyvien tahattomien saaliiden 
merkittäväksi vähentämiseksi varmistaen, 
että kaikki näiden kantojen tahattomat 
saaliit poistetaan asteittain, pitäen 
mielessä kunkin kalastuksen 
erityispiirteet. Nämä tavoitteet voivat 
sisältyä kullekin kalastukselle tai 
alueelliselle vyöhykkeelle laadittuihin 
monivuotisiin suunnitelmiin.

Or. fr
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Tarkistus 1532
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat joustaa enintään 
10 prosentilla aluksista purettavien 
kalakantojen saalismääristä, edellyttäen, 
että ne korvataan vastaavanlaisella 
vähennyksellä seuraavana vuonna.

Or. pt

Tarkistus 1533
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle vuosikertomus toimenpiteistä, 
joita on toteutettu tahattomien saaliiden 
vähentämiseksi merkittävästi.

Or. fr

Tarkistus 1534
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 

Poistetaan.
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käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Or. fr

Tarkistus 1535
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1536
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Or. fr

Tarkistus 1537
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Merieliöiden poikasten kantojen 
suojelemiseksi on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäiskoot kannoille, 
joihin sovelletaan purkamisvaatimusta, 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon pohjalta. 

Or. es

Tarkistus 1538
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta.

Or. es
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Tarkistus 1539
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1540
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1541
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot, jotka 
ylittävät ensimmäiseen lisääntymiseen 
tarvittavan iän ja koon, parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Or. en

Perustelu

Kalojen olisi annettava lisääntyä vähintään kerran ennen kuin niitä kalastetaan.

Tarkistus 1542
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi tai käytettäväksi 
ihmisravinnoksi tarkoitettuihin 
jalostettuihin tuotteisiin tai jaettavaksi 
ruoka-apuna.
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Or. es

Tarkistus 1543
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen ensimmäisestä 
myynnistä peritään maksu, jonka 
jäsenvaltiot määrittävät oman 
lainsäädäntönsä asiaa koskevien 
säännösten perusteella varmistaen, että 
sillä poistetaan toimijoilta tehokkaasti 
kaikki tällaisesta myynnistä saatava 
mahdollinen taloudellinen hyöty.
Maksuilla kerätyt varat käytetään 
kalastusalalle tarkoitetun tutkimustiedon 
parantamiseen.

Or. en

Perustelu

Säännöksellä on tarkoitus varmistaa, että alamittaisille kaloille ei luoda markkinoita 
saaliiden purkamisvelvoitteen seurauksena. Sillä varmistetaan myös, että ihmisravinnoksi 
kelpaavaa kalaa voidaan käyttää siihen tarkoitukseen eikä pelkästään kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi.

Tarkistus 1544
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille, joita kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoite koskee, on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta silloin, kun saaliiden 
purkamisvelvoite ei riittävässä määrin 
estä poikasten pyydystämistä. Kyseisistä 
kannoista pyydettyjen, säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
myynti kielletään.

Säilyttämisen vähimmäisviitekoot eivät 
saa ylittää nykyisessä EU:n 
lainsäädännössä määriteltyjä mittoja ja 
kokoja, erityisesti 17 artiklassa 
tarkoitettuja mittoja ja kokoja.

Or. en

Tarkistus 1545
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
kalajauhoksi, lemmikkieläinten ruoaksi tai 
niitä voidaan jakaa ilmaiseksi 
hyväntekeväisyys- tai 
avustustarkoituksiin. Komissio seuraa 
markkinatilannetta ja ryhtyy tarvittaviin 
toimiin kalanpoikasten kaupan pitämisen 
estämiseksi, jos niiden hinnat ylittävät 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
täysikasvuisten kalojen normaalin 
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markkinahinnan.

Or. pt

Tarkistus 1546
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1547
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen käyttö rajoitetaan 
lahjoituksiin sosiaalisille 
avustusjärjestöille käytettäväksi 
ihmisravinnoksi.
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Or. es

Tarkistus 1548
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydettyjen, 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen myynti sallitaan 
ainoastaan kalajauhoksi tai 
lemmikkieläinten ruoaksi. Markkinoille 
saattamisen vähimmäiskoot voidaan 
vahvistaa tietyille lajeille, joille on 
kysyntää markkinoilla ja joiden saaliita 
voidaan purkaa tiettyyn 
enimmäismäärään asti.

Or. pt

Tarkistus 1549
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on tarvittaessa vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta.
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Or. en

Perustelu

Vähimmäisviitekokoa pienempiä kalakantoja pitäisi käyttää mahdollisimman paljon 
ihmisravinnoksi eikä teollisiin tarkoituksiin.

Tarkistus 1550
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta.

Or. el

Tarkistus 1551
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Aluksista purettujen viitekokoa 
pienempien kalojen markkinoille 
saattaminen on kielletty.
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Or. es

Tarkistus 1552
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1553
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienempien kalojen saaliita ei saa käyttää 
ihmisravinnoksi, paitsi 
hyväntekeväisyystarkoituksissa, ja niitä 
voidaan käyttää ainoastaan kalajauhon ja 
kalaöljyjen valmistukseen. 

Or. es

Tarkistus 1554
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kyseessä ovat EU:n jäsenvaltion 
lipun alla purjehtivat ja EU:n vesien 
ulkopuolella toimivat kalastusalukset, 
kaikkien saaliiden säilyttämistä aluksella 
ja niiden purkamista koskevan velvoitteen 
osalta sovelletaan alueellisten 
kalastusjärjestöjen tai kahdenvälisten 
kalastussopimusten asiaa koskevia 
määräyksiä. Jos tällaisia määräyksiä ei 
ole, neuvosto ja Euroopan parlamentti 
voivat antaa tapauskohtaisesti 
tarpeelliseksi katsomiaan säännöksiä 
varmistaen, että EU:n kalastuslaivastoa ei 
aseteta epäedulliseen kilpailuasemaan 
verrattuna muihin samalla alueella 
toimiviin laivastoihin. 

Or. es

Tarkistus 1555
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1556
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1557
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1558
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 

Poistetaan.
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27 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole järkevää vahvistaa kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia saaliille, joita ei alun 
alkaenkaan olisi pitänyt pyytää.

Tarkistus 1559
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoja 
pienemmille ja/tai vahvistettuja 
kalastusmahdollisuuksia suuremmille 
saaliille vahvistetaan [kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1560
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

3. Kaupan pitämistä koskevat säännöt 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan 
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 1561
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia 
suuremmille saaliille vahvistetaan
[kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä 
markkinajärjestelystä annetun asetuksen] 
27 artiklan mukaisesti.

3. Vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien ulkopuolella 
pyydettyjen saaliiden ja eri toimijoiden, 
yhteisten hoitoryhmien, 
tuottajaorganisaatioiden tai kansallisten 
kiintiöiden kalastusmahdollisuuksien 
korvaamiseen sovellettavat 
laskentasäännöt kaupan pitämistä varten
vahvistetaan monivuotisessa 
suunnitelmassa.

Or. es

Tarkistus 1562
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdan mukaisen velvoitteen 
seurauksena purettavista saaliista 
saatavat myyntitulot tilitetään 
kokonaisuudessaan rahastoon, jota hoitaa 
se jäsenvaltio, jossa saaliiden purkaminen 
tapahtuu, ja ne käytetään valvontaan ja 
seurantaan sekä tieteellisen ja 
kalastukseen liittyvän tiedon keräämiseen.

Or. en

Tarkistus 1563
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On sallittava kiintiön ylittävien 
vähimmäiskokoja noudattavien saaliiden 
myynti kalastajien hyväksi ja niiden 
määrää olisi säänneltävä seuraavina 
vuosina.

Or. pt

Tarkistus 1564
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
tarkkaa määrittelemistä varten.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 15 artiklaan ehdotetun tarkistuksen mukaisesti tarkka 
dokumentointi saaliista, jotka on pyydetty saaliiden poisheittämisen merkittävää vähentämistä 
koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 1565
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu kalastuksen 
valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti
kaikkien saaliiden purkamista koskevan 
velvoitteen noudattamisen seurantaa 
varten.

Or. es

Tarkistus 1566
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten kaikki sellaisten 
kalakantojen saaliit, joihin sovelletaan 
saaliskiintiöitä, ilmoitetaan ja 
dokumentoidaan tarkasti.

Or. fr

Tarkistus 1567
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
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purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.
Jäsenvaltioiden on julkaistava tietoja 
kaikista saaliista ja varmistettava, että 
tiedot asetetaan julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1568
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava
kaikkien kalastus- ja jalostustoimien 
riittävä valvonta ja tarkastukset kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

Or. en

Perustelu

Saaliiden kattava dokumentointi, joka on nykyisin mahdollista vain tarkkailijoiden tai alusten 
videovalvontajärjestelmien avulla, ei ole aina tarpeen saaliiden purkamista koskevan 
velvoitteen noudattamisen seurantaa varten. Näiden toimenpiteiden on oltava myös 
kustannustehokkaita hallinnon ja kalastajien näkökulmasta.

Tarkistus 1569
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
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kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

kaikki kalastus- ja jalostustoimet  
dokumentoidaan kattavasti, myös kaikkien 
saaliiden seurantaa varten aluksilla 
olevan videovalvonnan tai vastaavan 
sähköisen valvontalaitteiston avulla
kaikkien saaliiden purkamista koskevan 
velvoitteen noudattamisen seurantaa varten
Siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden on 
edistettävä vapaaehtoista 
kameravalvonnan ja vastaavien keinojen 
avulla toteutettavaa täysimääräistä 
valvontaa myöntämällä 
lisäkalastusmahdollisuuksia 29 artiklan 
4 kohdan mukaisesti siten, että se johtaa 
tällaisen teknologian pakolliseen käyttöön 
[kaikissa aluksissa] vuoteen [2014] 
mennessä.
Jäsenvaltioiden on julkaistava tietoja 
kaikista saaliista ja saatettava nämä tiedot 
yleisön saataville julkaisemalla ne 
asianmukaisilla verkkosivustoilla tai 
toimittamalla niihin suoran linkin. 
Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 
2003/4/EY.

Or. en

Tarkistus 1570
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu tai että niiden 
käytettävissä on tehokkuuden ja 
suhteellisuuden kriteerien mukaisesti
tarvittava tuki kalastuksen valvontaa 
koskevan asetuksen mukaisesti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.
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Or. es

Tarkistus 1571
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on mahdollisuuksien 
mukaan varustettu niin, että kaikki 
kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten. Niiden on 
otettava huomioon tästä menettelystä 
aiheutuvat kustannukset ja tarve niiden 
korvaamiseen.

Or. pt

Tarkistus 1572
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävä 
kapasiteetti ja välineet kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

Or. en
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Tarkistus 1573
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien 
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivien unionin
kalastusalusten kaikki sellaisten 
kalakantojen saaliit, joihin sovelletaan 
saaliskiintiöitä, ilmoitetaan ja 
dokumentoidaan tarkasti.

Or. fr

Tarkistus 1574
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien
saaliiden purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valvontajärjestelmiä otetaan käyttöön 
osana monivuotisia suunnitelmia, 
kalastuskohtaisesti ja ottaen huomioon 
niiden kustannustehokkuuden, saaliiden 
poisheittämisen vähentämistä koskevan 
velvoitteen noudattamisen seurantaa 
varten.

Or. es

Tarkistus 1575
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden lipun alla purjehtivat unionin 
kalastusalukset on varustettu niin, että 
kaikki kalastus- ja jalostustoimet voidaan 
dokumentoida kattavasti kaikkien saaliiden 
purkamista koskevan velvoitteen 
noudattamisen seurantaa varten.
Siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden on 
edistettävä vapaaehtoista 
kameravalvonnan tai vastaavien keinojen 
avulla toteutettavaa täyttä valvontaa 
myöntämällä lisäkalastusmahdollisuuksia 
29 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1576
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EU:n vesien ulkopuolella toimivien 
EU:n alusten tapauksessa kaikkien 
saaliiden säilyttämistä aluksella ja niiden 
purkamista koskevaan velvoitteeseen 
liittyviin sääntöihin sovelletaan 
alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
asiaa koskevia määräyksiä. 

Or. es

Perustelu

EU:n vesien ulkopuolella toimivien EU:n alusten tapauksessa kaikkien saaliiden säilyttämistä 
aluksella koskeva velvoite saattaa aiheuttaa vakavia tila- ja varastointiongelmia ja sen lisäksi 
kolmannet maat, joilla ei ole samoja sääntöjä, voivat määrätä aluksille rangaistuksia. 
Saaliiden purkamista koskeva velvoite voi olla monessa kolmannen maan satamassa lähes 
mahdoton toteuttaa.
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Tarkistus 1577
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun kalastusmahdollisuuksia jaetaan 
29 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on 
tarjottava kannustimia kalastusaluksille, 
jotta ne käyttävät valikoivia pyydyksiä ja 
vähentävät ei-toivottujen ja kiellettyjen 
lajien pyyntiä.

Or. en

Tarkistus 1578
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto 
koordinoi kaikkien saaliiden purkamista 
koskevan velvoitteen noudattamista 
yhteiskäyttösuunnitelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 1579
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on vuoden 2014 
loppuun mennessä toteutettava 
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pilottihankkeita kalastuksen 
valikoivuuden parantamiseksi. 
Pilottihankkeiden tulokset on 
sisällytettävä kunkin kalastuksen pitkän 
aikavälin hoitosuunnitelmaan siten, että 
säädetään velvoitteita ja tarjotaan 
lisäkannustimia valikoivimpien pyydysten 
ja kalastusmenetelmien käytölle.

Or. en

Tarkistus 1580
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio antaa taloudellista tukea 
valikoivien pyydyksien käytölle 
tahattomien ja kiellettyjen saaliiden 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1581
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä oleva 1 kohta ei saa rajoittaa 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1582
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä oleva 1 kohta ei saa rajoittaa 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1583
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä oleva 1 kohta ei saa rajoittaa 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista.

5. Edellä oleva 1 kohta ei saa rajoittaa 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamista. Jos kyseessä ovat EU:n 
jäsenvaltion lipun alla purjehtivat ja 
EU:n vesien ulkopuolella toimivat 
kalastusalukset, velvoitetta noudatetaan 
alueellisten kalastusjärjestöjen ja 
kahdenvälisten kalastussopimusten 
määräysten mukaisesti;  jos tällaisia 
sääntöjä ei ole, parlamentti ja neuvosto 
voivat hyväksyä tapauskohtaisesti sopivia 
toimenpiteitä tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. 

Or. es

Tarkistus 1584
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. EU:n jäsenvaltion lipun alla 
purjehtiviin ja EU:n vesien ulkopuolella 
toimiviin kalastusaluksiin sovelletaan 
saaliiden ja niiden purkamisen osalta 
alueellisten kalastusjärjestöjen tai 
kahdenvälisten kalastussopimusten 
määräyksiä. 

Or. es

Tarkistus 1585
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä oleva 1 kohta ei estä 
noudattamasta ensisijaisesti tahattomien 
saaliiden lopettamista koskevia laaja-
alaisempia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 1586
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioilla on lupa toteuttaa 
pilottihankkeita sellaisten 
säilyttämistoimien kehittämiseksi, joilla 
pyritään lopettamaan tahattomien 
saaliiden kalastaminen.

Or. en
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Tarkistus 1587
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täsmentämiseksi, jotta unioni pystyisi 
täyttämään kansainväliset velvoitteensa, 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1588
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täsmentämiseksi, jotta unioni pystyisi 
täyttämään kansainväliset velvoitteensa, 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Saaliiden purkamista koskevaan velvoitteeseen liittyviä toimenpiteitä ei pitäisi täsmentää 
delegoiduilla säädöksillä.  

Tarkistus 1589
Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täsmentämiseksi, jotta unioni pystyisi 
täyttämään kansainväliset velvoitteensa, 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1590
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täsmentämiseksi, jotta unioni pystyisi 
täyttämään kansainväliset velvoitteensa, 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

6. Neuvosto ja Euroopan parlamentti 
voivat siirtää alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien lausuntojen perusteella ja 
55 artiklan mukaisesti komissiolle vallan
antaa delegoituja säädöksiä 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täsmentämiseksi, jotta unioni pystyisi 
täyttämään kansainväliset velvoitteensa.

Or. es

Tarkistus 1591
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Heti kun kaikki tiettyä kalakantaa 
varten myönnetyt kalastusmahdollisuudet 
on käytetty kansallisella ja/tai unionin 
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tasolla, tätä kantaa koskeva kaikenlainen 
kalastustoiminta on lopetettava 
riippumatta siitä, onko kyse tahallisesta 
pyynnistä.

Or. en

Tarkistus 1592
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Euroopan "kalansuojelualueiden" ja 

"kalastuksensuojelualueiden" verkosto
1. Komissio esittää viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2013 merten aluesuunnittelua 
ja kestävää kalastusta koskevan vihreän 
kirjan, jossa se muun muassa käynnistää 
laajamittaisen kuulemisen 
"kalastuksensuojelualueiden" ja 
"kalansuojelualueiden" suunnitellusta 
käyttöönotosta unionin vesillä sekä tämän 
asetuksen 5 artiklassa määriteltyjen 
"kalojen tärkeiden elinympäristöjen" 
suojelun suuntaviivoista. Kuulemisessa 
on käsiteltävä myös alueiden varaamista 
vesiviljelyyn ja perinteiseen äyriäisten 
pyyntiin, alueiden määrittämisen 
kynnysarvojen vahvistamista, 
paikannuskriteerejä ja yhteensopivia 
käyttötapoja sekä järjestelmiä 
pienimuotoisen kalastuksen ja vesiviljelyn 
valvontaan ja tukemiseen. 
2. Komissio esittää viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2014 päätelmänsä, joiden 
perusteella se esittää tarvittaessa 
Euroopan "kalansuojelualueiden" ja 
"kalastuksensuojelualueiden" verkoston 
perustamista koskevan säädösehdotuksen, 
jota Euroopan parlamentti ja neuvosto 
käsittelevät tavallisen 
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lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti 
yhteispäätösmenettelyssä.  Ehdotuksessa 
on käsiteltävä myös alueiden varaamista 
vesiviljelyyn ja perinteiseen äyriäisten 
pyyntiin. 

Or. es

Tarkistus 1593
Alain Cadec, Jim Higgins, Ioannis A. Tsoukalas, Antonello Antinoro, Crescenzio 
Rivellini, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalastusmahdollisuudet Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

Or. fr

Tarkistus 1594
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kalastusmahdollisuuksien 
jäsenvaltioille jakamisen ehtona on, että 
ne noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 1595
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava 
huomioon uusia kalastusmahdollisuuksia 
jaettaessa.

1. Neuvosto päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta saaliita ja/tai 
pyyntiponnistuksia koskevista rajoista ja 
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta 
jäsenvaltioiden kesken sekä ehdoista, 
jotka liittyvät kyseisiin rajoihin.
Kalastusmahdollisuudet jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken siten, että kullekin 
jäsenvaltiolle taataan sen kalastustoimien 
suhteellinen vakaus kunkin kalakannan tai
kalastustoiminnan osalta.
2. Kun yhteisö vahvistaa uusia 
kalastusmahdollisuuksia, neuvosto 
päättää näiden mahdollisuuksien 
jakamisesta ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion edut.
3. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakomenetelmästä sen lipun alla 
purjehtivien alusten osalta yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti. Sen on 
ilmoitettava jakomenetelmä komissiolle.
4. Neuvosto vahvistaa kolmansien maiden 
käytettävissä olevat 
kalastusmahdollisuudet ja jakaa ne 
kullekin kolmannelle maalle.
5. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille myönnetyt 
kalastusmahdollisuudet tai osan niistä 
ilmoitettuaan asiasta komissiolle.

Or. es

Perustelu

Nykyisen asetuksen (EY)2371/2002 20 artiklan sanamuoto on paljon täsmällisempi ja se olisi 
säilytettävä.

Tarkistus 1596
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle edellisten viiden vuoden 
kalastustoiminnan suhteellisen vakauden 
kunkin kalakannan tai kalastuksen osalta. 
Kaikkien jäsenvaltioiden riippuvuus 
kalastustoiminnasta ja kunkin alueen 
tappiot on otettava huomioon uusia 
kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

Or. es

Tarkistus 1597
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava 
huomioon uusia kalastusmahdollisuuksia 
jaettaessa.

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Tammikuun 
1 päivästä 2015 alkaen jäsenvaltioille 
jaettavissa kalastusmahdollisuuksissa on 
otettava huomioon yhteisen 
kalastuspolitiikan noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 1598
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Joka tapauksessa 
kalastusmahdollisuuksien on oltava 
suhteessa kunkin jäsenvaltion 
kalastuslaivaston senhetkiseen 
rakenteeseen ja kokoon.  Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

Or. es

Tarkistus 1599
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle tosiasiallisen osallistumisen 
kalastustoimintaan kolmen vuoden 
viitejaksolla kunkin kalakannan tai 
kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

Or. es

Tarkistus 1600
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut 
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan 
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

1. Kun neuvosto määrittää 
kalastusmahdollisuuksia ja jakaa niitä
jäsenvaltioille, se noudattaa 2 artiklaa ja 
soveltaa pitkän aikavälin menettelyä. Se 
takaa myös kullekin jäsenvaltiolle 
kalastustoiminnan suhteellisen vakauden 
kunkin kalakannan tai kalastuksen osalta.
Kaikkien jäsenvaltioiden edut on otettava 
huomioon uusia kalastusmahdollisuuksia 
jaettaessa. Euroopan parlamentin ja 
neuvoa-antavien toimikuntien 
valtuuskuntien on oltava läsnä, kun 
neuvosto tekee kalastusmahdollisuuksia 
koskevia päätöksiä.

Or. en

Tarkistus 1601
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioille jaetut
kalastusmahdollisuudet takaavat kullekin
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan
suhteellisen vakauden kunkin kalakannan 
tai kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

1. Kun neuvosto määrittää 
kalastusmahdollisuuksia ja jakaa niitä
jäsenvaltioille, se noudattaa 2 artiklaa, 
9 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklaa ja 
soveltaa pitkän aikavälin menettelyä. 
Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
(ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean (STECF) suosituksia ja 
niiden on myös taattava kullekin 
jäsenvaltiolle kalastustoiminnan
suhteellinen vakaus kunkin kalakannan tai 
kalastuksen osalta. Kaikkien 
jäsenvaltioiden edut on otettava huomioon 
uusia kalastusmahdollisuuksia jaettaessa.

Or. en
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Perustelu

On hyvin tärkeää, että tutkimustieto otetaan huomioon kalastusmahdollisuuksien 
määrittelyssä. Ministereiltä on poistettava mahdollisuus asettaa TAC-saalisrajoituksia ja 
kiintiöitä, joissa ei oteta huomioon tutkimustietoa.

Tarkistus 1602
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tehdessään vuosittaisia päätöksiä 
kiintiöiden myöntämisestä neuvosto ottaa 
täysimääräisesti huomioon alueet, 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.

Or. en

Perustelu

On tärkeää turvata erityistarpeet sellaisilla alueilla, joilla paikalliset yhteisöt ovat erityisen 
riippuvaisia kalastuksesta, kuten Haagin päätöslauselmassa vuodelta 1976 vaadittiin.

Tarkistus 1603
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1604
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää mitä tällä lausekkeella tarkoitetaan ja mitkä sen käytännön seuraukset ovat.

Tarkistus 1605
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Neuvosto asettaa perussopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan  mukaisesti erityisen 
kiintiön sellaisten lajien sivusaaliille, joita 
koskee saaliiden purkamisvelvoite, mutta 
joita varten jäsenvaltiolla ei ole kiintiötä 
tai joiden kiintiö on ylittynyt. Kiintiö 
myönnetään ja jaetaan kunkin 
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kalastuksen ominaispiirteiden perusteella.

Or. es

Perustelu

Saaliiden purkamisvelvoitteen osalta on ratkaistava sellaisten jäsenvaltioiden tilanne, joilla ei 
ole tietyssä kalastuksessa yhden tai useammin lajin kiintiötä tai se on niin pieni, että se ei 
anna mahdollisuutta edes lähteä kalastamaan muita lajeja, joita varten niille on myönnetty 
kiintiö.

Tarkistus 1606
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus sen jälkeen kun tämän 
toimenpiteen vaikutukset yhteisön eri 
kalastuksille on arvioitu. 

Or. es

Tarkistus 1607
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakomenetelmästä sen lipun alla 
purjehtivien alusten osalta EU:n 
lainsäädännön mukaisesti. Sen on 
ilmoitettava jakomenetelmä komissiolle.

Or. fr
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Tarkistus 1608
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kaikkien pyydettävien kalakantojen 
sivusaaliit on vähennettävä
kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 1609
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kalastusmahdollisuuksien on oltava 
tasapainossa kun kyse on 
monilajikalastuksesta ja tarvittaessa 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuudet on 
mukautettava kalastusmahdollisuuksien
kokonaismäärään.

Or. es

Tarkistus 1610
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
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sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus, voidaan määrittää 
vastaavuudet pääsaaliiden ja 
sivusaaliiden välillä ja harkita 
kalastusmahdollisuuksien keskinäistä 
vaihtamista.

Or. es

Tarkistus 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva 5–10 prosentin varaus, jonka 
pitäisi osaltaan vähentää saaliiden 
poisheittämistä.

Or. pt

Tarkistus 1612
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoitukset, silloin kun 
niitä on sovellettava, eivät saa ylittää 
tasoa, jolla kalakannat säilytetään tai 
elvytetään kestävän enimmäistuoton 
vuoteen 2015 mennessä ja kestävän 
taloudellisen enimmäistuoton vuoteen 
2020 mennessä mahdollistavia tasoja (tai 
asiaankuuluvia muuttujia) suuremmiksi, 
ja niiden avulla saavutetaan ja säilytetään 
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ympäristön hyvä tila yhteisön 
meriympäristössä viimeistään vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1613
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan 
ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan 
mukaisesti vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää 
tutkimustiedoissa määriteltyä tasoa ja ne
on vahvistettava siten, että ne vastaavat 
9 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan b, c ja 
h alakohdan mukaisesti vahvistettuja 
määrällisiä tavoitteita, aikarajoja ja 
marginaaleja.

Or. en

Perustelu

Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää tutkimustiedoissa määriteltyä tasoa, jotta 
varmistetaan kalakantojen elvyttäminen kestävän enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

Tarkistus 1614
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan
ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan
mukaisesti vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan 
ja 11 artiklan b ja c alakohdan mukaisesti 
vahvistettuja määrällisiä tavoitteita, 
aikarajoja ja marginaaleja.
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Or. en

Perustelu

Tämä on epäasianmukainen parametri monivuotisten suunnitelmien yhteydessä.

Tarkistus 1615
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusmahdollisuudet on 
vahvistettava siten, että ne vastaavat 
9 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan b, c ja 
h alakohdan mukaisesti vahvistettuja
määrällisiä tavoitteita, aikarajoja ja 
marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää 
tutkimustiedoissa suositeltuja määriä, 
jotka vaaditaan 9 artiklan 2 kohdan ja 
11 artiklan b, c ja h alakohdan mukaisesti 
vahvistettujen määrällisten tavoitteiden, 
aikarajojen ja marginaalien
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1616
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan 
ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan 
mukaisesti vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat sosioekonomisia ja 
ympäristönsuojelun tavoitteita, 9 artiklan 
2 kohdan ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan 
mukaisesti monivuotisissa suunnitelmissa
vahvistettuja resursseja ja saaliita 
koskevia määrällisiä tavoitteita, aikarajoja 
ja marginaaleja.

Or. es
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Tarkistus 1617
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusmahdollisuudet on vahvistettava 
siten, että ne vastaavat 9 artiklan 2 kohdan 
ja 11 artiklan b, c ja h alakohdan 
mukaisesti vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

3. Kalastusmahdollisuudet eivät saa ylittää 
tutkimustiedoissa määriteltyä tasoa ja ne
on vahvistettava siten, että ne vastaavat 
9 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan b, c ja 
h alakohdan mukaisesti monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettuja määrällisiä 
tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.

Or. en

Tarkistus 1618
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ja jäsenvaltiot arvioivat 
tutkimuksen ja tiedon esteitä ja toteuttavat 
toimia sen varmistamiseksi, että 
kalakantoja ja ekosysteemiä koskevia 
lisätietoja saadaan mahdollisimman 
nopeasti ja että näiden tietojen 
käsittelemiseksi on riittävästi resursseja.

Or. en

Tarkistus 1619
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä 
sille myönnettyjen 
kalastusmahdollisuuksien 
jakomenetelmästä sen lipun alla 
purjehtivien alusten osalta yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti. Sen on 
ilmoitettava jakomenetelmä komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöön ottamista koskevien 27 ja 
33 artiklojen poistamiseen. Kullekin jäsenvaltioille on jätettävä mahdollisuus valita sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien jakotapa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kuten 
nykyisessä asetuksessa. Näin jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän, jollainen on nykyisin käytössä eräissä jäsenvaltioissa, 
esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa.

Tarkistus 1620
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos EU:n vesillä kaupallisesti 
käytettävälle kalakannalle ei ole 
hyväksytty vastaavaa monivuotista 
suunnitelmaa, hyödyntämisen 
enimmäistaso asetetaan vuoteen 2015 
mennessä, jotta kannat voidaan elvyttää 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä 
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

Or. en

Tarkistus 1621
Luis Manuel Capoulas Santos
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kalakannalle ei voida tietojen 
puuttumisen vuoksi määrittää kestävän 
enimmäistuotannon mahdollistavaa 
hyödyntämisintensiteettiä:
i) kalastuksenhoitoon sovelletaan ennalta 
varautumisen periaatetta;
ii) voidaan ottaa käyttöön päätöksen 
2010/477/EU liitteessä B olevan 3.1 ja 
3.2 kohdan mukaisia perusteita, ja 
kalastuskuolevuutta on edelleen 
vähennettävä ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti tai pidettävä 
vakaana, jos on osoituksia siitä, että 
kannan taso on tyydyttävä;
iii) komissio ja jäsenvaltiot arvioivat 
tutkimuksen ja tiedon esteitä ja toteuttavat 
toimia sen varmistamiseksi, että 
kalakantoja ja ekosysteemiä koskevia 
lisätietoja saadaan mahdollisimman 
nopeasti.

Or. pt

Tarkistus 1622
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut 
kalastusmahdollisuudet tai osan niistä 
ilmoitettuaan asiasta komissiolle.

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Teksti on lisätty 26 artiklan 1 kohtaan, joten se on syytä poistaa tästä kohdasta.

Tarkistus 1623
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä ilmoitettuaan asiasta 
komissiolle.

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille myönnetyt 
kalastusmahdollisuudet tai osan niistä 
ilmoitettuaan asiasta komissiolle tämän 
artiklan 2 kohdassa olevien varausten 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1624
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä ilmoitettuaan asiasta 
komissiolle.

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut kalastusmahdollisuudet 
tai osan niistä ilmoitettuaan asiasta 
komissiolle. Komissio julkistaa kaikki 
tällaiset ilmoitukset. Komissio voi 
1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 
ehdottaa kiintiöiden vaihtoja, jotta 
voidaan edistää kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoitteen voimaantuloa. 
Tällainen kiintiöiden vaihto perustuu 
oikeudenmukaiseen järjestelmään (esim. 
vastaavat turskan määrät), jotta voidaan 
säilyttää yleinen suhteellinen vakaus.

Or. pt
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Tarkistus 1625
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, jossa arvioidaan, onko 
nykyisillä kalastusmahdollisuuksilla 
pystytty tehokkaasti elvyttämään 
pyydettävien lajien kannat pysyvästi 
2 artiklan 2 kohdassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden ja kalakantojen kestävän hoidon edistämiseksi komission on tiedotettava 
avoimesti vuosittaisesta kalastusmahdollisuuksien määrittelystä ja siitä, miten sen avulla 
varmistetaan, että kalastuksen määrä pysyy 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tasolla.

Tarkistus 1626
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio selvittää, miten suhteellisen 
vakauden periaatetta olisi muutettava ja 
erityisesti miten kalastuksen varassa 
pitkälti eläville rannikkoyhteisöille 
voitaisiin antaa etuoikeus kalavarojen 
jakamisessa kyseisen periaatteen 
joustavamman soveltamisen mukaisesti 
(Yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta 
koskevasta vihreästä kirjasta annetun 
mietinnön 81 kohta (2009/2106(INI)) ja 
Euroopan parlamentin yhteisen 



AM\905829FI.doc 149/182 PE491.360v01-00

FI

kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta 
vihreästä kirjasta 25 päivänä helmikuuta 
2010 hyväksymän päätöslauselman 
77 kohta (2009/2106(INI))).

Or. es

Tarkistus 1627
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Alueelliset kalastustyöryhmät

1. Päätöksentekoprosessin 
hajauttamiseksi, alueellistamiseksi ja
nopeuttamiseksi perustetaan neuvoston 
työjärjestyksen hyväksymisestä annetun 
neuvoston päätöksen 2009/937/EU 
19 artiklan mukaisesti alueellisia 
kalastustyöryhmiä, jotka ovat 
toimivaltaisia tekemään päätöksiä meren 
elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja 
hoidon alalla yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
2. Alueellisten kalastustyöryhmien määrä 
vastaa tämän asetuksen 52 ja 
54 artiklassa ja liitteessä III tarkoitettujen 
neuvoa-antavien toimikuntien määrää.
3. Alueellisten kalastustyöryhmien määrä 
voi lisääntyä tai vähentyä neuvoa-
antavien toimikuntien määrän 
lisääntymisen tai vähentymisen 
mukaisesti.
4. Alueelliset kalastustyöryhmät koostuvat
a) sellaisten jäsenvaltioiden edustajista, 
joilla on todellinen intressi kyseisten 
työryhmien toimivaltaan kuuluvassa 
kalastuksessa. Edellä esitetystä 
huolimatta kaikki jäsenvaltiot voivat 
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halutessaan osallistua työryhmiin 
väliaikaisesti tai pysyvästi; 
b) komission edustajasta, jolla ei ole 
äänioikeutta;
5. Kunkin alueellisen kalastustyöryhmän 
on kokoonnuttava itsenäisesti komission 
ehdotuksesta tai tarvittaessa ilman 
tällaista ehdotusta, kun tarvitaan 
kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskeva päätös sen toimivaltaan 
kuuluvalla alueella. Kunkin ryhmän 
puheenjohtaja toimittaa ryhmän jäsenille 
hyvissä ajoin kokouksen esityslistan. 
Ryhmien päätökset tehdään päätelmien 
muodossa.
Kukin ryhmä pitää ylimääräisen 
kokouksen vastaavan neuvoa-antavan 
toimikunnan sitä pyydettyä. Näitä 
ylimääräisiä kokouksia voi olla enintään 
kaksi vuodessa. 
6. Ennen kuin alueellinen 
kalastustyöryhmä hyväksyy omat 
päätelmänsä, sille on toimitettava 
määräajan puitteissa pakollinen kertomus 
vastaavan neuvoa-antavan toimikunnan 
kokouksen esityslistalle otettavista 
asioista, ja se ottaa huomioon 
toimikunnan suositukset 
mahdollisuuksien mukaan omia 
päätelmiä hyväksyessään. Sille on 
tarvittaessa toimitettava myös kaikki 
talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden 
komitean mietinnöt. Kansainvälinen 
merentutkimusneuvosto (ICES) ja 
Tieteellis-teknis-taloudellinen 
kalastuskomitea (STECF) antavat 
kullekin alueelliselle kalastustyöryhmälle 
neuvontaa sen toimivaltaan kuuluvia 
kalakantoja koskevista 
vuosikertomuksista ja hoitotoimenpiteistä. 

Or. es

Perustelu

YKP:n alueellistamiseksi ehdotetaan, että neuvoston sisälle perustetaan työryhmiä, jotka 
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toimivat samalla tavalla kuin nykyinen kalastustyöryhmä, mutta jotka noudattavat kunkin 
kalastuksen tarpeiden mukaisia työskentelytapoja. 

Tarkistus 1628
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
16 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 b artikla
Yleismenettely ja päätöksenteko

1. Tehdessään SEUT-sopimuksen 
43 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttäviä päätöksiä asianomainen 
alueellinen kalastustyöryhmä tekee 
päätöksen SEUT-sopimuksen 238 artiklan 
mukaisella enemmistöllä, joka on 
suhteutettu kunkin ryhmän kokoonpanon 
ja siinä olevien painotettujen äänten 
määrän mukaan. Tällä tavoin hyväksytyt 
päätökset otetaan COREPERin ja 
neuvoston esityslistalle A-kohtina, jotka 
hyväksytään säädöksinä. Jos COREPER 
tai neuvosto ei hyväksy ehdotusta, se 
palautetaan alueelliseen 
kalastustyöryhmään uutta käsittelyä ja 
mahdollista tarkistamista varten. 
2. Jos kyse on SEUT-sopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
tehtävistä päätöksistä, asianomaiselle 
alueelliselle kalastustyöryhmälle on 
toimitettava myös talous- ja 
sosiaalikomitealta vaadittava lausunto.  
Tällaiset päätökset on tehtävä SEUT-
sopimuksen 238 artiklan mukaisella 
enemmistöllä, joka on suhteutettu kunkin 
ryhmän kokoonpanon ja siinä olevien 
painotettujen äänten määrän mukaan. 
Tällä tavoin hyväksytyt päätökset otetaan 
COREPERin ja neuvoston esityslistalle A-
kohtina, jotka hyväksytään säädöksinä.  
Jos COREPER tai neuvosto ei hyväksy 
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ehdotusta, se palautetaan alueelliseen 
kalastustyöryhmään uutta käsittelyä ja 
mahdollista tarkistamista varten. 
Euroopan parlamentin on hyväksyttävä 
päätös tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Or. es

Perustelu

Tämä on sama järjestelmä, jota nykyiset työryhmät ja COREPER käyttävät:  päätöksen 
valmistelu, A-kohta-ehdotus, ja jos sopimukseen ei päästä, palauttaminen työryhmään kunnes 
sopimukseen päästään tai ehdotus haudataan.

Tarkistus 1629
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
III osasto – I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

MONIVUOTISET SUUNNITELMAT Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan, että I luvusta poistetaan teksti Monivuotiset suunnitelmat.

Tarkistus 1630
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
III osasto – I luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

MONIVUOTISET SUUNNITELMAT MONIVUOTISET 
HOITOSUUNNITELMAT

Or. en
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Tarkistus 1631
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monivuotisten suunnitelmien mukaisesti 
hyväksytyt säilyttämistoimet

Monivuotisten suunnitelmien mukaisesti 
hyväksytyt säilyttämistoimet ja tekniset 
toimet

Or. fr

Tarkistus 1632
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monivuotisten suunnitelmien mukaisesti
hyväksytyt säilyttämistoimet

Menettely monivuotisten suunnitelmien 
mukaisesti hyväksyttyjen 
säilyttämistoimien hyväksymiseksi

Or. es

Tarkistus 1633
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen
monivuotisen suunnitelman mukaisesti
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa jäsenvaltioiden, joilla on 
välitön intressi kyseisessä kalastuksessa, 
on tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa osallistuttava kunkin 
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asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

kalastuksen ominaispiirteisiin 
mukautettujen säilyttämistoimien 
laatimiseen monivuotisen suunnitelman 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1634
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa neuvosto ja Euroopan 
parlamentti voivat antaa jäsenvaltioille 
luvan toteuttaa kyseisen monivuotisen 
suunnitelman mukaisesti toimenpiteitä, 
jossa täsmennetään asianomaisten 
valtioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin ja 
kaikkiin jäsenvaltion aluevesillä kalastusta 
harjoittaviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia, ja jotka eivät saa 
olla toisten jäsenvaltioiden laivastoja 
syrjiviä.

Or. es

Tarkistus 1635
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta



AM\905829FI.doc 155/182 PE491.360v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti
laadittu monivuotinen suunnitelma 
koskee asianomaista maantieteellistä 
aluetta, asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tehtävä yhteistyötä keskenään ja 
mahdollisuuksien mukaan kuultava 
mahdollisia asianomaisia kolmansia 
osapuolia ja koordinoitava toimensa 
niiden kanssa, kun määritetään 
säilyttämistoimenpiteitä ja sovitaan niistä
kyseisen monivuotisen suunnitelman ja 
siihen mahdollisesti sisältyvän aikataulun
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1636
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10, 11 ja 14 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa tiiviissä 
yhteistyössä neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat tekniset 
tai säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia, tai niiden 
12 meripeninkulman vyöhykkeiden 
sisällä.

Or. fr
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Tarkistus 1637
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laadituissa monivuotisissa 
suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden
mukaisesti kyseisten jäsenvaltioiden on 
tehtävä yhteistyötä ja toteutettava niiden
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavia 
suojelutoimenpiteitä, joilla kalakantoja 
ylläpidetään tai elvytetään kestävän 
enimmäistuoton vuoteen 2015 mennessä 
ja kestävän taloudellisen enimmäistuoton 
vuoteen 2020 mennessä mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi, ja joilla saavutetaan 
ja säilytetään ympäristön hyvä tila 
yhteisön meriympäristössä viimeistään 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 1638
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa alueellisille 
kalastustyöryhmille lupa toteuttaa oman 
toimivaltansa rajoissa vastaavan neuvoa-
antavan toimikunnan lausunnon 
perusteella kyseisen monivuotisen 
suunnitelman mukaisesti toimenpiteitä, 
jossa täsmennetään  jonkin jäsenvaltion
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
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osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

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

Or. es

Perustelu

Alueellisiin kalastustyöryhmiin liittyvä tarkistus. 

Tarkistus 1639
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 1640
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa

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

jäsenvaltioille lupa ja vastuu toteuttaa 
kyseisen monivuotisen suunnitelman
mukaisesti toimenpiteitä, jossa 
täsmennetään asianomaisten valtioiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1641
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan sillä ehdolla, että 
asianomaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien ja sidosryhmien näkemykset 
otetaan asianmukaisesti huomioon, antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1642
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa ryhtyä toimiin 
hajautettujen yksiköiden perustamiseksi, 
jotka voivat toteuttaa monivuotisten 
suunnitelmien mukaisesti toimenpiteitä, 
jossa täsmennetään asianomaisten 
valtioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin 
sovellettavat säilyttämistoimet, sellaisia 
unionin vesialueilla olevia kantoja varten, 
joiden osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Hajautetut yksiköt ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteet ja aikataulut kullekin kalastukselle 
määrittelevien alueellisten monivuotisten suunnitelmien onnistumiselle. On olennaisen 
tärkeää, että uudistetussa YKP:ssa on hajautettu politiikka näiden kysymysten käsittelemiseksi 
perussopimuksen määräysten mukaisesti.

Tarkistus 1643
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. Monivuotisen 
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suunnitelman toimenpiteet on 
hyväksyttävä ilman että yksikään 
jäsenvaltioista, joihin säilyttämistoimet 
vaikuttavat suoraan, vastustaa niitä. 

Or. es

Tarkistus 1644
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1645
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 

1. Edellä olevan 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa, jos yhdenmukaisten 
suojelutoimien toteuttamista ei vaadita,   
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toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

toteuttaa kyseisen monivuotisen 
suunnitelman mukaisesti 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka ovat 
yhdenmukaisia ja yhteensopivia muiden 
jäsenvaltioiden kalastuslaivastoihin 
sovellettavien toimenpiteiden kanssa ja 
joissa täsmennetään asianomaisten 
valtioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin 
sovellettavat säilyttämistoimet, sellaisia 
unionin vesialueilla olevia kantoja varten, 
joiden osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. es

Tarkistus 1646
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Perustelu

Koskee vain kreikankielistä versiota.

Tarkistus 1647
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yksittäisen jäsenvaltion 
suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla aluevesillä kokonaan 
harjoitettavaa kalastusta varten 
asianomaisen jäsenvaltion on perustettava 
yksi tai useampi komitea, johon kuuluvat 
kaikki asianomaiset sidosryhmät ja jota 
on kuultava toteutettavista toimenpiteistä. 
Jos jäsenvaltio aikoo poiketa millään 
tavalla komitealta saamistaan neuvoista, 
sen on julkaistava arvio, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti neuvoista 
poikkeamisen syyt.

Or. en

Tarkistus 1648
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimet perustuvat dokumentoituun 
tieteelliseen näyttöön ja niissä otetaan 
huomioon alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien näkemykset.

Or. el

Tarkistus 1649
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla toteutetut 
säilyttämistoimet

2. Jäsenvaltioiden, joilla on kyseisellä 
kalastusalueella välitön intressi, on 
tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten 
neuvoa-antavien toimikuntien kanssa
varmistettava, että 1 kohdan nojalla 
toteutetut säilyttämistoimet

Or. fr

Tarkistus 1650
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla toteutetut 
säilyttämistoimet

2. Jäsenvaltioiden on tiiviissä yhteistyössä 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
kanssa varmistettava, että 1 kohdan nojalla 
toteutetut säilyttämistoimet ja tekniset 
toimet

Or. fr

Tarkistus 1651
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla toteutetut 
säilyttämistoimet

2. Alueellisten kalastustyöryhmien  on 
varmistettava, että 1 kohdan nojalla 
toteutetut säilyttämistoimet

Or. es
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Perustelu

Alueellisiin kalastustyöryhmiin liittyvä tarkistus. 

Tarkistus 1652
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdan nojalla toteutetut 
säilyttämistoimet

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laadittavat 1 kohdan 
nojalla toteutetut säilyttämistoimet

Or. en

Tarkistus 1653
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ovat 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia;

(a) ovat 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden ja 4 artiklassa vahvistettujen 
hyvän hallinnan periaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 1654
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ovat 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia;

(a) ovat tässä asetuksessa asetettujen 
tavoitteiden mukaisia;
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Or. es

Tarkistus 1655
Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) ovat 4 artiklassa vahvistettujen 
hyvän hallinnan periaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 1656
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ovat monivuotisen suunnitelman
soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisia;

(b) ovat unionin säilyttämistoimenpiteen
soveltamisalan ja tavoitteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 1657
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet; sekä

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet suurella 
todennäköisyydellä ja määräajan 
puitteissa; sekä



PE491.360v01-00 166/182 AM\905829FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 1658
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet; sekä

(c) todella täyttävät monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet;

Or. es

Tarkistus 1659
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

(d) ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet; sekä

Or. es

Tarkistus 1660
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

(d) ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.
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Or. es

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1661
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) pannaan täytäntöön 
yhteisymmärryksessä yleistä 
eurooppalaista etua ajavien alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien kanssa.

Or. it

Tarkistus 1662
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) eivät syrji toisten EU:n 
jäsenvaltioiden laivastoja.

Or. es

Tarkistus 1663
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kalastuksen jakavat jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä sopiakseen 
yhteisistä toimenpiteistä ja toteuttaakseen 
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niitä ennen vuotta 2014 hyväksyttyjen 
pitkän aikavälin hoitosuunnitelmien 
puitteissa 25 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1664
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat  
hajautettujen yksiköiden toiminta-alaa ja 
tehtäviä 17 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun yksiköiden toimivallan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On huolehdittava, että käytössä on menettelyt kaavailtujen hajautettujen yksiköiden toiminta-
alan ja tehtävien vahvistamiseksi ja määrittelemiseksi, sillä muuten näitä suunniteltuja 
hajautettuja yksiköitä ei saada aikaan.

Tarkistus 1665
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vallitsee yksimielisyys 
säilyttämistoimenpiteistä, joihin on 
ryhdyttävä monivuotisen suunnitelman 
toteuttamiseksi niiden jäsenvaltioiden 
kesken, joilla on välitön kalastusintressi, 
nämä toimenpiteet toteutetaan 
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toimivaltaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kuulemisen jälkeen 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
56 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä käyttäen.

Or. fr

Tarkistus 1666
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisilla 
toimenpiteillä pyritään, sille yhteisen 
kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 1667
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tiettyä maantieteellistä aluetta 
koskevien  säilyttämistoimenpiteiden 
osalta jäsenvaltioiden, joilla on välitön 
kalastuksenhoitoon liittyvä intressi, johon 
säilyttämistoimenpiteet vaikuttavat, on 
tehtävä yhteistyötä keskenään, jotta 
varmistetaan, että toteutetut 
säilyttämistoimenpiteet ovat täysin 
2 kohdan säännösten mukaisia ja 
alueellisesti yhteensopivia.



PE491.360v01-00 170/182 AM\905829FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 1668
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla säilyttämistoimia jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille. Tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio ei ole ryhtynyt 
säilyttämistoimenpiteisiin kolmen 
kuukauden kuluttua monivuotisen 
hoitosuunnitelman hyväksymisestä, 
komissiolle siirretään valta toimia 
20 artiklan säännösten nojalla.

Or. en

Tarkistus 1669
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja koordinoitava alueellisesti 
toimenpiteitään.  Niiden on kuultava 
neuvoa-antavia toimikuntia sekä tieteellis-
teknis-taloudellista kalastuskomiteaa.  Ne 
voivat ehdottaa komissiolle 
säilyttämistoimenpiteitä, joista ne ovat 
kaikki yhtä mieltä ja jotka voidaan
hyväksyä ainoastaan, jos ne toteutetaan 
yhdenmukaisesti.
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Or. es

Tarkistus 1670
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä 
1 kohdan nojalla annettujen yhteisten 
suositusten perusteella, edellyttäen että 
kyseisten suositusten katsotaan olevan 
yhdenmukaisia asianomaisen 
säilyttämistoimenpiteen ja/tai 
monivuotisen suunnitelman kanssa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaista 
komission roolia.

Or. en

Tarkistus 1671
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos ei päästä yksimielisyyteen 
säilyttämistoimenpiteistä, joihin on 
ryhdyttävä niiden jäsenvaltioiden kesken, 
joilla on välitön kalastusintressi, ja 
toimivaltaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kuulemisen jälkeen komissio 
tekee ehdotuksen perussopimuksen 
määräysten mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 1672
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on kuultava 
asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia 
sekä tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut. Luonnoksista on 
samanaikaisesti ilmoitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 1673
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Kahden tai useamman jäsenvaltion 
suvereniteettiin ja lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla aluevesillä harjoitettavassa 
kalastuksessa asianomaisten 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
kehittääkseen yhteisen suosituksen 
säilyttämistoimenpiteiden hyväksymistä 
varten.
Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi 
tai useampi komitea, johon kuuluvat 
kaikki asianomaiset sidosryhmät ja jota 
on kuultava toteutettavista toimenpiteistä. 
Jos jäsenvaltio aikoo poiketa millään 
tavalla säilyttämistoimenpiteitä 
koskevassa yhteisessä suosituksessa 
kansalliselta komitealta saamistaan 
neuvoista, sen on julkaistava arvio, jossa 
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esitetään yksityiskohtaisesti neuvoista 
poikkeamisen syyt.

Or. en

Tarkistus 1674
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Monivuotiseen suunnitelmaan 
sisältyvän kalastuksen jakavien 
jäsenvaltioiden on koordinoitava toimia 
keskenään ja toimittava yhteistyössä sen 
varmistamiseksi, että monivuotisen 
suunnitelman tavoitteet täyttävät 
2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 1675
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon 
asianomaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien sekä tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean lausunnot, 
ja jos lopulliset toimet poikkeavat näistä 
lausunnoista, esitettävä yksityiskohtainen 
selvitys poikkeamisten syistä. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin tavoin 
saamaan kuulemiseen mukaan aikaisessa 
vaiheessa ja avoimesti muut asianomaisen 
kalastuksen kannalta merkittävät 
sidosryhmät, jotta kaikkien osapuolten 
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kannat ja ehdotukset voitaisiin selvittää 
suunniteltuja toimenpiteitä 
valmisteltaessa.

Or. en

Tarkistus 1676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
5 kohdan nojalla kehitetty yhteinen 
suositus säilyttämistoimenpiteiksi
a) on 2 ja 3 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden ja 4 artiklassa vahvistettujen 
hyvän hallinnan periaatteiden mukainen;
b) on monivuotisen suunnitelman 
soveltamisalan ja tavoitteiden mukainen;
c) todella täyttää monivuotisessa 
suunnitelmassa asetetut yleiset ja 
määrälliset tavoitteet suurella 
todennäköisyydellä ja määräajan 
puitteissa; sekä
(d) on vähintään yhtä tiukka kuin 
voimassa olevassa unionin 
lainsäädännössä säädetyt toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 1677
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Kalastuksen jakavien jäsenvaltioiden 
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koordinointitoimintaan voidaan myöntää 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
rahoitusta tässä asetuksessa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1678
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Tiettyä maantieteellistä aluetta 
koskevien säilyttämistoimenpiteiden 
osalta jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
kansallisia toimenpiteitä, joista on sovittu 
kyseisen alueen muiden jäsenvaltioiden 
kanssa edellyttäen että ne ovat 
yhdenmukaisia asianomaisen 
säilyttämistoimenpiteen ja/tai 
monivuotisen suunnitelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 1679
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat samaa mieltä yhdestä yhteisestä 
suosituksesta säilyttämistoimenpiteiksi, 
komissio hyväksyy yhteisen suosituksen 
delegoidulla säädöksellä 55 artiklan 
mukaisesti varmistettuaan sitä ennen, että 
7 kohdan vaatimukset täyttyvät.
Jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot eivät 
ole samaa mieltä yhdestä yhteisestä 
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suosituksesta kolmen kuukauden kuluttua 
monivuotisen hoitosuunnitelman 
hyväksymisestä, komissiolle siirretään 
valta toimia 20 artiklan säännösten 
nojalla. Komissio voi lisäksi esittää 
ehdotuksen tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 1680
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
neuvoa-antavien toimikuntien, 
asianmukaisen kalastuksen sidosryhmien 
ja tutkimuslaitosten toimittamat tiedot, 
lausunnot ja ohjeet.

Or. en

Tarkistus 1681
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla 
toteuttamien säilyttämistoimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Or. en
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Tarkistus 1682
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei 
ole ennalta vahvistetussa määräajassa 
saavuttanut tuloksia, joihin tämän 
artiklan mukaisesti käyttöön otetuilla
toimenpiteillä pyritään, seurauksena voi 
olla unionin kyseiselle jäsenvaltiolle 
myöntämien kalastusmahdollisuuksien 
vähentäminen seuraavana vuonna tai 
seuraavina vuosina [16 artiklan 
mukaisesti] ja kyseiselle jäsenvaltiolle 
suoritettavien maksujen keskeyttäminen 
tai lykkääminen tai rahoitusoikaisujen 
tekeminen yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaiseen unionin rahoitustukeen 
[50 artiklan mukaisesti]. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 1683
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f. Tämän artiklan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 
komission ehdotuksen perusteella.

Or. en



PE491.360v01-00 178/182 AM\905829FI.doc

FI

Tarkistus 1684
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Ilmoitus jäsenvaltioiden 

säilyttämistoimista
Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla säilyttämistoimia jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Or. es

Perustelu

Tämä ilmoitus ei enää ole tarpeen, sillä delegoituja säädöksiä ei enää käytetä ja ehdotettu 
menettely on yhteispäätösmenettely.  

Tarkistus 1685
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Ilmoitus jäsenvaltioiden 

säilyttämistoimista
Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla säilyttämistoimia jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Or. en
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Tarkistus 1686
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan nojalla 
säilyttämistoimia jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan nojalla 
säilyttämistoimia jäsenvaltioiden on 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
lausunnon saamisen jälkeen ilmoitettava 
toimenpiteistä komissiolle, Euroopan 
parlamentille ja muille jäsenvaltioille, joita 
asia koskee.

Or. es

Tarkistus 1687
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteuttaessaan 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla säilyttämistoimia jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

1. Määritellessään 17 artiklan nojalla 
säilyttämistoimia asianomaisten
jäsenvaltioiden on ilmoitettava ehdotetusta 
toimenpiteestä komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, joita asia koskee,
asianomaisille kolmansille osapuolille
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille, kuten jotkut tai kaikki 
kyseiset jäsenvaltiot ovat saattaneet sopia, 
12 kuukauden kuluessa siitä, kun 
kyseinen monivuotinen suunnitelma on 
tullut voimaan.

2. Jos kaikki kyseiset jäsenvaltiot, joita 
asia koskee, sopivat yhdessä kyseisestä 
säilyttämistoimesta, kaikkien 
jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
säädettävä kansallisista toimista sen 
täytäntöön panemiseksi ja ilmoitettava 
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kyseisistä toimista komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, kolmansille osapuolille, 
joita asia koskee, sekä asianomaisille 
neuvoa-antaville toimikunnille 
6 kuukauden kuluessa siitä, kun 
kyseisestä toimesta on säädetty.
3. Jos kaikki kyseiset jäsenvaltiot, joita 
asia koskee, eivät sovi yhdessä kyseisestä 
säilyttämistoimesta 20 artiklan 
mukaisesti, kaikkien niin sopineiden 
jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
säädettävä kansallisista toimista sen 
täytäntöön panemiseksi ja ilmoitettava 
kyseisistä toimista komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, kolmansille osapuolille, 
joita asia koskee, sekä asianomaisille 
neuvoa-antaville toimikunnille 
6 kuukauden kuluessa siitä, kun 
kyseisestä toimesta on säädetty.
4. Komissio julkaisee tämän artiklan 
mukaisesti annetut säilyttämistoimet ja 
saattaa nämä tiedot yleisön saataville 
julkaisemalla ne asianmukaisilla 
verkkosivustoilla tai toimittamalla niihin 
suoran linkin. Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan asetuksia 
N:o 1049/2001/EY ja 1367/2006/EY.
Kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai 
oikeushenkilöillä,
a) joita päätös koskee tai todennäköisesti 
koskee, tai
b) joiden etua päätös koskee riittävästi, tai 
vaihtoehtoisesti,
c) jotka väittävät oikeuksiensa 
heikentyvän, jos jäsenvaltion 
hallintolainkäyttöä koskevassa 
säännöstössä tätä edellytetään 
ennakkoehtona,
on oikeus pyytää jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta tämän 
artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 
sisäistä uudelleentarkastelua.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä "etu, jota 
asia riittävästi koskee" ja "oikeuksien 
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heikentyminen".
Ympäristönsuojelua tai kalastajien 
taloudellisia tai yhteiskunnallisia etuja 
edistävien ja mahdolliset kansallisen 
lainsäädännön vaatimukset täyttävien 
valtioista riippumattomien järjestöjen 
edun katsotaan olevan b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla riittävä. Tällaisella 
järjestöllä katsotaan myös olevan 
oikeuksia, jotka voivat heikentyä 
c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Jos tässä kohdassa tarkoitetut henkilöt 
vastustavat toimivaltaisen viranomaisen 
päätöstä, heillä on oikeus panna vireille 
menettely sellaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa julkisessa elimessä, jolla 
on toimivalta tutkia päätöksen 
muodollinen ja aineellinen 
lainmukaisuus. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, mikä tuomioistuin tai elin 
on toimivaltainen tässä asiassa.
5. Jäsenvaltiolla ei ole oikeutta harjoittaa 
mitään mahdollisesti sovellettavia 
kalastusmahdollisuuksia koskevia 
oikeuksia eikä harjoittaa mitään 
kalastustoimintaa, joka liittyy 
kalakantoihin ja/tai kyseiseen 
maantieteelliseen alueeseen, joka kuuluu 
monivuotisen suunnitelman piiriin, ennen 
kuin säilyttämistoimet täyttävät seuraavat 
edellytykset:
a) jäsenvaltio, jota asia koskee, on sopinut 
niistä ja niistä on säädetty kansallisilla 
toimilla tämän artiklan mukaisesti, tai
b) komissio on hyväksynyt ne 20 artiklan 
mukaisesti ja niitä sovelletaan kyseiseen 
jäsenvaltioon.
6. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio ei 
ole ennalta vahvistetussa määräajassa 
saavuttanut tuloksia, joihin tämän 
artiklan mukaisesti käyttöön otetuilla 
toimenpiteillä pyritään, seurauksena voi 
olla unionin kyseiselle jäsenvaltiolle 
myöntämien kalastusmahdollisuuksien 
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vähentäminen seuraavana tai seuraavina 
vuosina [16 artiklan mukaisesti] ja 
kyseiselle jäsenvaltiolle suoritettavien 
maksujen keskeyttäminen tai 
lykkääminen tai rahoitusoikaisujen 
tekeminen yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaiseen unionin rahoitustukeen 
[50 artiklan mukaisesti]. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

Or. en


