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Tarkistus 1688
Maria do Céu Patrão Neves

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 
ilmoitettava komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, joita asia koskee, sekä 
asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille, joiden on oltava mukana 
kyseisiä toimenpiteitä koskevassa 
päätöksenteossa.

Or. pt

Tarkistus 1689
Izaskun Bilbao Barandica

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 säilyttämistoimia 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
toimivaltaisten paikallisviranomaisten 
sekä asianomaisten alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien kanssa; näin 
varmistetaan se, että toimet räätälöidään 
kulloistenkin kalavesien erityispiirteiden, 
erilaisten kalastusten sekä kunkin alueen 
tarpeiden mukaisiksi. Niiden on
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille, joita asia koskee, tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 1690
Carmen Fraga Estévez
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Arviointi

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Or. es

Tarkistus 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Arviointi
Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 1692
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
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nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta
hyödyntäen tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean kokemusta.

Or. fr

Tarkistus 1693
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio arvioi säännöllisesti, 
ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja 
tämän jälkeen vähintään kerran kolmessa 
vuodessa, jäsenvaltioiden 17 artiklan
1 kohdan nojalla toteuttamien
säilyttämistoimenpiteiden 
täytäntöönpanoa, yhteensopivuutta ja 
vaikuttavuutta, ja arvioinnin tulosten on 
oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 1694
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 18 artiklan 2 tai 3 kohdan
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta, ja se 
arvioi niitä joka tapauksessa vähintään 
kolmen vuoden välein tai asianomaisen 
monivuotisen suunnitelman niin vaatiessa 
ja raportoi niistä.
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Or. en

Tarkistus 1695
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 17 artiklan 1 kohdan 
nojalla toteuttamien säilyttämistoimien
vaatimustenmukaisuutta, 
yhdenmukaisuutta, yhteensopivuutta ja 
vaikuttavuutta.

Or. es

Tarkistus 1696
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi, ovatko toimenpiteet 
monivuotisten suunnitelmien mukaisia ja 
täyttävätkö ne 17 artiklassa vahvistetut 
säännökset ja 2 ja 3 artiklassa asetetut 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Monivuotiset suunnitelmat muodostavat suuntaviivat jäsenvaltioiden mahdollisesti 
hyväksymille säilyttämistoimenpiteille. Komissio varmistaa ehdotetulla arvioinnilla sen, että 
jäsenvaltioiden hyväksymät säilyttämistoimenpiteet ja asianomaiset monivuotiset 
suunnitelmat ovat yhdenmukaisia. 



AM\905830FI.doc 7/178 PE491.361v01-00

FI

Tarkistus 1697
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi monivuotisia 
suunnitelmia ensimmäisen kerran vuonna 
2015 ja sen jälkeen vähintään kerran 
kolmessa vuodessa, ja se varmistaa, että 
saadut tiedot otetaan huomioon 
tarkistetuissa suunnitelmissa.

Or. en

Tarkistus 1698
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt arvioinnit 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,
on oikeus pyytää komission päätöksen 
sisäistä uudelleentarkastelua.
Ympäristönsuojelua tai kalastajien 
taloudellisia tai sosiaalisia etuja 
edistävien ja 4 artiklan d kohdan 
vaatimukset täyttävien valtioista 
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riippumattomien järjestöjen edun 
katsotaan olevan b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla riittävä.
Komissio tekee päätöksen mahdollisista 
sisäistä uudelleentarkastelua koskevista 
pyynnöistä kahden kuukauden kuluessa 
pyynnöstä, ja se toimitetaan pyynnön 
esittäjälle.

Or. en

Tarkistus 1699
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa noudattamatta 
jättämisestä seuraavat oikeasuhtaiset, 
varoittavat ja tehokkaat 
seuraamusmenettelyt.

Or. en

Tarkistus 1700
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asiaa koskevan unionin nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti 
jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
varmistettava, että kaikille asianomaisille 
osapuolille annetaan varhaisessa 
vaiheessa tehokas mahdollisuus osallistua 
17 ja 18 artiklassa tarkoitettujen 
säilyttämistoimenpiteiden määrittämiseen 
ja niistä sopimiseen, mahdollisuuksien 
mukaan myös olemassa oleviin 
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kalastuksenhoitojärjestöihin tai 
-rakenteisiin, alueelliset 
meriyleissopimukset, tieteelliset neuvoa-
antavat elimet ja neuvoa-antavat 
toimikunnat mukaan luettuina.
2. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
17 artiklan mukaisesti säädettäviksi 
ehdotettujen säilyttämistoimenpiteiden 
luonnoksista tehdyt yhteenvedot ja 
saatettava ne yleisön saataville 
esimerkiksi julkaisemalla ne 
asianmukaisilla verkkosivustoilla tai 
toimittamalla niihin suoran linkin.
3. Jäsenvaltioiden on direktiivin 
2007/2/EY mukaisesti annettava 
komissiolle pääsy ja käyttöoikeudet 
kansallisten säilyttämistoimenpiteiden 
19 artiklassa tarkoitetun määrittämisen ja 
säätämisen yhteydessä valmisteltuun 
aineistoon, jotta komissio voi hoitaa 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevat 
tehtävänsä.
4. Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 
2003/4/EY sekä 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 sosiaalisia 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.

Or. en

Tarkistus 1701
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Monivuotisten suunnitelmien puitteissa 

toteutettavat yksipuoliset säilyttämistoimet
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17 
artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
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tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos
(a) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai
(b) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai
(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.
3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla pyritään varmistamaan 
monivuotisessa suunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Kun komissio antaa delegoidun 
säädöksen, jäsenvaltion toimenpiteiden 
voimassaolo lakkaa.

Or. fr

Tarkistus 1702
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
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Monivuotisten suunnitelmien puitteissa 
toteutettavat yksipuoliset säilyttämistoimet
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17 
artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos
(a) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai
(b) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai
(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.
3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla pyritään varmistamaan 
monivuotisessa suunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Kun komissio antaa delegoidun 
säädöksen, jäsenvaltion toimenpiteiden 
voimassaolo lakkaa.

Or. es
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Tarkistus 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.
Monivuotisten suunnitelmien puitteissa 

toteutettavat yksipuoliset säilyttämistoimet
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17 
artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos
(a) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai
(b) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai
(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.
3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla pyritään varmistamaan 
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monivuotisessa suunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Kun komissio antaa delegoidun 
säädöksen, jäsenvaltion toimenpiteiden 
voimassaolo lakkaa.

Or. fr

Tarkistus 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monivuotisten suunnitelmien puitteissa 
toteutettavat yksipuoliset säilyttämistoimet

Monivuotisten suunnitelmien puitteissa 
toteutettavat säilyttämistoimet

Or. en

Perustelu

Kaikki säilyttämissuunnitelmat olisi otettava huomioon monivuotisia suunnitelmia 
laadittaessa.

Tarkistus 1705
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa 

1. Perussopimuksen määräysten 
mukaisesti komissio esittää ehdotuksen, 
jossa määritellään monivuotisessa 
suunnitelmassa tarkoitettuihin kalastuksiin
sovellettavat säilyttämistoimet, jos
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monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.

– jäsenvaltiot, joilla on välitöntä etua 
kalastuksesta, eivät pääse yksimielisyyteen 
säilyttämistoimista, joihin on ryhdyttävä 
monivuotisen suunnitelman 
toteuttamiseksi; tai
– jäsenvaltiot, joilla on välitöntä etua 
kalastuksesta, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kuuden 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä; tai
– 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai
– 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai
– toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 

1. Alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien lausunnon saatuaan 
neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat 
siirtää komissiolle vallan antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
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toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 1707
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

1. Komissio antaa monivuotisessa 
suunnitelmassa tarkoitettuihin kalastuksiin 
sovellettavien säilyttämistoimien 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot,
joiden edellytetään toteuttavan tai jotka 
ovat saaneet vallan toteuttaa toimenpiteitä
17 artiklan mukaisesti, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 1708
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
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delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
kuuden kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 1709
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

1. Komissio antaa monivuotisessa 
suunnitelmassa tarkoitettuihin kalastuksiin 
sovellettavien säilyttämistoimien 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä
55 artiklan mukaisesti, jos asianomaiset
jäsenvaltiot, jotka ovat saaneet vallan 
määrittää säilyttämistoimenpiteitä ja sopia 
niistä 17 artiklan mukaisesti ja joiden 
edellytetään tekevän tämän, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.
Komissio antaa kyseisiä delegoituja 
säädöksiä, jos asianomaiset jäsenvaltiot, 
jotka ovat 17 artiklan mukaisesti 
siirtäneet vallan ja pyytäneet määrittää 
säilyttämistoimenpiteitä ja sopia niistä, 
eivät ilmoita tällaisista toimenpiteistä 
komissiolle 12 kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 1710
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

1. Siirretään komissiolle neuvoa-antavien 
toimikuntien ja tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean 
kuulemisten tulosten perusteella valta 
antaa monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
monivuotisessa suunnitelmassa 
vahvistetussa määräajassa tai, jos 
määräaikaa ei ole vahvistettu, kolmen 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17 
artiklan mukaisesti saaneet luvan toteuttaa 
toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17 
artiklan mukaisesti saaneet luvan toteuttaa 
toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä; jos 
monivuotisessa suunnitelmassa 
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tarkoitetut kalastuksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet edellyttävät useiden 
jäsenvaltioiden koordinointia ja 
keskinäistä sopimusta, komission 
tehtävänä on helpottaa prosessia ja se 
pidentää edellä mainittua määräaikaa 
yhdellä kuukaudella tapauksissa, joissa 
prosessi on jo selvästi edennyt niin 
pitkälle, että konsensus on lähellä.

Or. pt

Tarkistus 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 17
artiklan mukaisesti saaneet luvan toteuttaa 
toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 18
artiklan mukaisesti saaneet luvan toteuttaa 
toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 1713
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 

1. Komissio ottaa huomioon kunkin 
jäsenvaltion kokemuksen, kun se antaa 
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tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
kolmen kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat 
17 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
kuuden kuukauden kuluessa monivuotisen 
suunnitelman voimaantulopäivästä.

Or. pt

Tarkistus 1714
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

Poistetaan.

(a) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai
(b) 19 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai
(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.

Or. fr
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Tarkistus 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

2. Alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien lausunnon saatuaan 
neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat 
siirtää komissiolle vallan antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

Or. es

Tarkistus 1716
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

2. Jos komissio katsoo, että

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 20 artiklan 2 kohdan c alakohtaan jäljempänä esitettyyn tarkistukseen.
Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi yksipuolisella päätöksellä ottaa pois jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksia ilman asianmukaista menettelyä. 
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Tarkistus 1717
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

2. Komissio antaa monivuotisessa 
suunnitelmassa tarkoitettuihin kalastuksiin 
sovellettavien säilyttämistoimien 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos

Or. en

Tarkistus 1718
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

2. Siirretään komissiolle neuvoa-antavien 
toimikuntien ja tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean 
kuulemisten tulosten perusteella valta 
antaa monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

Or. es

Tarkistus 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä, joissa otetaan 
huomioon saatavilla olevat tieteelliset 
tiedot, 55 artiklan mukaisesti, jos

Or. el

Tarkistus 1720
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole
yhdenmukaisia monivuotisen suunnitelman 
tavoitteiden kanssa; tai

(a) jäsenvaltioiden toimenpiteet eivät ole
19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella yhdenmukaisia monivuotisen 
suunnitelman tavoitteiden kanssa; tai

Or. en

Perustelu

Kieliopillinen muutos, joka tehdään 20 artiklan 2 kohdan johdantokappaleeseen edellä 
esitetyn tarkistuksen takia.

Tarkistus 1721
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 

(b) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
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jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai

jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä tavoitteita ylläpitää tai elvyttää 
kalakantoja suuremmalle tasolle kuin 
millä mahdollistetaan kestävä 
enimmäistuotto vuoteen 2015 mennessä, 
ja suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2020 mennessä ja se, että 
ympäristön hyvä tila saavutetaan tai 
säilytetään yhteisön meriympäristössä 
viimeistään vuoteen 2020 mennessä, ja
monivuotisissa suunnitelmissa asetettuja 
yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; tai

Or. en

Tarkistus 1722
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet tosiasiassa 
täytä monivuotisissa suunnitelmissa 
asetettuja yleisiä ja määrällisiä tavoitteita; 
tai

(b) jäsenvaltioiden toimenpiteet eivät
19 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella tosiasiassa täytä monivuotisissa 
suunnitelmissa asetettuja yleisiä ja 
määrällisiä tavoitteita; tai

Or. en

Perustelu

Kieliopillinen muutos, joka tehdään 20 artiklan 2 kohdan johdantokappaleeseen edellä 
esitetyn tarkistuksen takia.

Tarkistus 1723
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.

(c) toteutetaan 11 artiklan i kohdan 
mukaisesti vahvistettuja 
suojatoimenpiteitä.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle kantansa 
toimenpiteistä ja ilmoittaa syyt, miksi se 
katsoo, että toimenpiteet eivät ole 
monivuotisen suunnitelman mukaisia, 
eivät täytä tavoitteita tai mitattavissa 
olevia päämääriä tai käynnistävät 
11 artiklan i kohdan mukaisesti 
vahvistettujen suojatoimenpiteiden 
käytön.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi yksipuolisella päätöksellä ottaa pois jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksia ilman asianmukaista menettelyä. Komission olisi ensi alkuun selitettävä, 
miksi se katsoo, että jäsenvaltion toteuttama toimenpide ei ole asianmukainen. Jäsenvaltiolle 
olisi annettava aikaa korjata tilanne. 

Tarkistus 1724
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole 
hyväksyneet toimenpiteitä 18 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1725
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komissio antaa 2 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon, asianomaisella 
jäsenvaltiolla on kolme kuulautta aikaa 
mukauttaa toimenpiteitään saattaakseen 
ne monivuotisen suunnitelman mukaisiksi 
ja saavuttaakseen sen tavoitteet. 

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi yksipuolisella päätöksellä ottaa pois jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksia ilman asianmukaista menettelyä. Komission olisi ensi alkuun selitettävä, 
miksi se katsoo, että jäsenvaltion toteuttama toimenpide ei ole asianmukainen. Jäsenvaltiolle 
olisi annettava aikaa korjata tilanne. 

Tarkistus 1726
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Mikäli jäsenvaltio ei mukauta 
toimenpiteitään 2 a kohdan mukaisesti, 
siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettujen kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 1727
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Ennen kuin komissio antaa 
mahdollisia delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, se kuulee 
asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia 
sekä tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa toimenpideluonnokseen 
sisältyvistä suunnitelluista toimista.

Or. en

Perustelu

Jos komissio ottaa jäsenvaltiolta pois toimivaltuuksia, sen olisi kuultava tutkijoita ja 
sidosryhmiä siinä missä jäsenvaltioidenkin on kuultava.

Tarkistus 1728
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Komissio ottaa asianmukaisella 
tavalla huomioon asianomaisten neuvoa-
antavien toimikuntien sekä tieteellis-
teknis-taloudellisen kalastuskomitean 
lausunnot, ja jos lopulliset delegoidut 
säädökset poikkeavat näistä lausunnoista, 
esittää yksityiskohtaisen selvityksen 
poikkeamien syistä. Komissio pyrkii 
kaikin tavoin saamaan kuulemiseen 
mukaan aikaisessa vaiheessa ja avoimesti 
muut asianomaisen kalastuksen kannalta 
merkittävät sidosryhmät, jotta kaikkien 
osapuolten kannat ja ehdotukset voitaisiin 
selvittää suunniteltuja toimia 
valmisteltaessa.

Or. en
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Perustelu

Komission on selitettävä, miksi se poikkeaa lausunnoista.

Tarkistus 1729
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla pyritään varmistamaan 
monivuotisessa suunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Kun komissio antaa delegoidun 
säädöksen, jäsenvaltion toimenpiteiden 
voimassaolo lakkaa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan kyseistä kohtaa vastaamaan 20 artiklan 1 kohtaan esitettyä 
tarkistusta, jossa palautetaan tavallinen lainsäätämisjärjestys vakiomenettelyksi 
säilyttämistoimien hyväksymiseksi.

Tarkistus 1730
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä 
yhteisten suositusten perusteella, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta komission 
aloiteoikeutta. Kyseisten suositusten 
katsotaan olevan yhdenmukaisia 
asianomaisen säilyttämistoimen ja/tai 
monivuotisen suunnitelman kanssa.
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Or. en

Tarkistus 1731
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Jäsenvaltioiden toimenpiteet, kun meren 

elollisiin luonnonvaroihin kohdistuu 
vakava uhka

1. Jos on merkkejä meren elollisten 
luonnonvarojen säilymiseen tai 
meriekosysteemiin kohdistuvasta, 
välitöntä toimintaa edellyttävästä 
vakavasta uhasta, jäsenvaltio voi tehdä 
päätöksen kiireellisistä toimenpiteistä 
uhan vähentämiseksi. Kiireellisten 
toimenpiteiden kesto voi olla korkeintaan 
kuusi kuukautta. Jäsenvaltiot voivat tehdä 
uuden päätöksen näiden kiireellisten 
toimenpiteiden jatkamisesta enintään 
kuudella kuukaudella.
2. Jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdassa 
tarkoitetuista kiireellisistä toimista 
samanaikaisesti komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja asianomaisille neuvoa-
antaville toimikunnille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat komissiota lähempänä kalastuselinkeinoaan, joten ne pystyvät paremmin 
toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä. Jäsenvaltioille olisi annettava tarvittavat 
toimivaltuudet.

Tarkistus 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Yhteistä kalastuksenhoitoa koskevat 
toimenpiteet pannaan täytäntöön 
alueellistamisperiaatteiden mukaisesti ja 
alhaalta ylöspäin suuntautuvan 
lähestymistavan mukaisesti, ja 
täytäntöönpanoon osallistuvat lähimmät 
viranomaiset ja kalastusala, 
tutkimuslaitokset ja muut sidosryhmät. 
Edistetään alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien osallistumista alueellisten 
toimenpiteiden laatimiseen.

Or. es

Tarkistus 1733
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TEKNISET TOIMENPITEET Poistetaan.

Or. es

Perustelu

II luku "Tekniset toimenpiteet" olisi poistettava.

Tarkistus 1734
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Tekniset toimenpiteet Menettely teknisten toimenpiteiden 
hyväksymiseksi

Or. es

Tarkistus 1735
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä niiden 
jäsenvaltioiden, joilla on välitöntä etua 
kyseisestä kalastuksesta, on oltava tiiviissä 
yhteistyössä toimivaltaisten neuvoa-
antavien toimikuntien kanssa mukana 
laatimassa kyseisen kehyksen mukaisia
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat tekniset 
toimenpiteet, sellaisia jäsenvaltioiden 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden, 
joilla on välitöntä etua kyseisestä 
kalastuksesta, on varmistettava, että 
tekniset toimenpiteet

Or. fr

Tarkistus 1736
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
toimenpiteitä noudattaen toteutettava
kyseisen kehyksen mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat tekniset 
toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tekniset toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 1737
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä voidaan antaa
alueellisille kalastustyöryhmille lupa 
toteuttaa oman toimivaltansa rajoissa 
asiasta vastaavan neuvoa-antavan 
komitean kuulemisen tulosten perusteella
kyseisen toimenpidekehyksen mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa jonkin jäsenvaltion
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
tekniset toimenpiteet, sellaisia kantoja 
varten, joiden osalta jäsenvaltioille on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

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

Or. es
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Perustelu

Alueellisiin kalastustyöryhmiin liittyvä tarkistus.

Tarkistus 1738
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1739
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
kehyksen mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään asianomaisten valtioiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin 
sovellettavat tekniset toimenpiteet, 

1. Jos 14 artiklan mukaisesti on laadittu 
tekninen toimenpidekehys, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
keskenään ja mahdollisuuksien mukaan 
kuultava mahdollisia asianomaisia 
kolmansia osapuolia ja koordinoitava 
toimensa niiden kanssa, kun määritetään 
teknisiä toimenpiteitä ja sovitaan niistä



PE491.361v01-00 34/178 AM\905830FI.doc

FI

sellaisia jäsenvaltioiden vesialueilla olevia 
kantoja varten, joiden osalta niille on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tekniset toimenpiteet

kyseisen kehyksen ja siihen mahdollisesti 
sisältyvän aikataulun mukaisesti.

2. Jos 14 artiklan mukaisesti on laadittu 
sellainen tekninen toimenpidekehys, joka 
ei koske asianomaista maantieteellistä 
aluetta, jäsenvaltioiden on määritettävä 
tekniset toimenpiteet, jotka niillä on valta 
antaa teknisen toimenpidekehyksen 
mukaisesti, kyseisen kehyksen ja siihen 
mahdollisesti sisältyvien aikataulujen 
mukaisesti. 
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
asianomaisten jäsenvaltioiden ja niiden 
jäsenvaltioiden, joita koskee 2 kohta, on 
varmistettava, että tekniset toimenpiteet 
määritetään kyseisten kohtien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1740
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 1741
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä voidaan sillä 
ehdolla, että asianomaisten neuvoa-
antavien toimikuntien ja sidosryhmien 
näkemykset otetaan asianmukaisesti 
huomioon, antaa jäsenvaltioille lupa 
toteuttaa kyseisen kehyksen mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat tekniset 
toimenpiteet, sellaisia jäsenvaltioiden 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tekniset toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä voidaan antaa 
jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
kehyksen mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään asianomaisten valtioiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
tekniset toimenpiteet, sellaisia
jäsenvaltioiden vesialueilla olevia kantoja 

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

osalta niille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tekniset toimenpiteet

Or. el

Tarkistus 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) eivät ole vastoin unionin 
lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä ja 
ovat yhdenmukaisia niiden kanssa.
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Or. pt

Tarkistus 1745
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiiveissä viitataan lintu- ja elinympäristödirektiiveihin. YKP:n perusasetuksen 
2 artiklassa säädetään, että yhteiseen kalastuspolitiikkaan sisällytetään unionin 
ympäristölainsäädännön vaatimukset. Tässä asetuksessa täsmennetään tarvittavat 
toimenpiteet biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi kalastuksen vaikutuksilta. 

Tarkistus 1746
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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 tai seuraavina 
vuosina [16 artiklan mukaisesti] ja 
kyseiselle jäsenvaltiolle suoritettavien 
maksujen keskeyttäminen tai 
lykkääminen tai rahoitusoikaisujen 
tekeminen yhteisen kalastuspolitiikan 



PE491.361v01-00 38/178 AM\905830FI.doc

FI

mukaiseen unionin rahoitustukeen 
[50 artiklan mukaisesti]. Kyseisten 
toimenpiteiden on oltava oikeasuhtaisia 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
luonteeseen, laajuuteen, kestoon ja 
toistuvuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 1747
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla 
on välitöntä etua kalastuksesta, vallitsee 
yksimielisyys toimista, joihin on 
ryhdyttävä teknisten toimenpiteiden 
toteuttamiseksi, nämä toimenpiteet 
toteutetaan toimivaltaisten neuvoa-
antavien toimikuntien kuulemisen jälkeen 
tiukasti täytäntöönpanosäädöksillä. 
Asianomaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 56 artiklassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1748
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, joihin 
tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otetuilla toimenpiteillä pyritään, sille 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 



AM\905830FI.doc 39/178 PE491.361v01-00

FI

lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 1749
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot, joilla on välitöntä etua 
kalastuksesta, eivät pääse yksimielisyyteen 
toimista, joihin on ryhdyttävä teknisten 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, ja 
toimivaltaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kuulemisen jälkeen komissio 
tekee ehdotuksen perussopimuksen 
määräysten mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 1750
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Ilmoitus jäsenvaltioiden teknisistä 

toimenpiteistä
Toteuttaessaan 21 artiklan tarkoitettuja 
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Or. es
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Perustelu

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

Tarkistus 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteuttaessaan 21 artiklan tarkoitettuja 
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Toteuttaessaan 21 artiklan tarkoitettuja 
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille, vaikka toimenpiteitä 
sovellettaisiin ainoastaan toimenpiteet 
toteuttavan jäsenvaltion lipun alla 
purjehtiviin aluksiin.

Or. es

Tarkistus 1752
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteuttaessaan 21 artiklan tarkoitettuja 
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

1. Määritellessään 21 artiklan tarkoitettuja 
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava ehdotetusta toimenpiteestä
komissiolle, muille jäsenvaltioille,
kolmansille osapuolille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille, kuten jotkut tai kaikki 
kyseiset jäsenvaltiot, joita asia koskee, 
ovat saattaneet sopia, 12 kuukauden 
kuluessa siitä, kun kyseinen tekninen 
toimenpidekehys on tullut voimaan.
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2. Jos kaikki kyseiset jäsenvaltiot, joita 
asia koskee, sopivat yhdessä kyseisistä 
teknisistä toimenpiteistä 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti tai jäsenvaltio 
hyväksyy ne 21 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, kunkin kyseisen jäsenvaltion 
tai jäsenvaltion, jota asia koskee, on 
säädettävä kansallisista toimista sovittujen 
tai hyväksyttyjen teknisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava 
kyseisistä toimista komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, 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 
teknisestä toimenpiteestä 24 artiklan 
mukaisesti, kaikkien toimista sopineiden 
jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 
säädettävä kansallisista toimista teknisen 
toimenpiteen täytäntöönpanemiseksi 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 tekniset toimenpiteet 
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 
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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 
heikentyminen".
Ympäristönsuojelua tai kalastajien 
taloudellisia tai sosiaalisia 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, 
elleivät ja siihen saakka, kunnes tekniset 
toimet täyttävät seuraavat edellytykset:
(a) jäsenvaltio, jota asia koskee, on 
sopinut niistä tai jäsenvaltio on 
hyväksynyt ne ja niistä on säädetty 
kansallisilla toimilla tämän artiklan 
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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 
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

Tarkistus 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toteuttaessaan 21 artiklan tarkoitettuja
teknisiä toimenpiteitä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Toteuttaessaan 21 artiklan 1 kohdan 
nojalla teknisiä toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, 
muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, 
sekä asianomaisille neuvoa-antaville 
toimikunnille, joiden on oltava mukana 
kyseisiä toimenpiteitä koskevassa 
päätöksenteossa.

Or. pt
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Tarkistus 1754
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Arviointi

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Or. es

Tarkistus 1755
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio arvioi jäsenvaltioiden 21 artiklan 
nojalla toteuttamien teknisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa,
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta vuonna 
2015 ja sen jälkeen vähintään kerran 
kolmessa vuodessa, ja arvioinnin tulosten 
on oltava julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 1756
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 22 artiklan 2 tai 3 kohdan
nojalla toteuttamien teknisten 
toimenpiteiden yhteensopivuutta ja 
vaikuttavuutta, ja se arvioi niitä joka 
tapauksessa vähintään kolmen vuoden 
välein tai asianomaisen teknisen 
toimenpidekehyksen niin vaatiessa ja 
raportoi niistä.

Or. en

Tarkistus 1757
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio voi milloin tahansa arvioida 
jäsenvaltioiden 21 artiklan nojalla 
toteuttamien teknisten toimenpiteiden 
yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta.
Kyseisten arviointien tulokset sisällytetään 
jäsenvaltioiden toteuttamista teknisistä 
toimenpiteistä laadittavaan yleiseen 
arviointikertomukseen, jonka komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle joka kolmas vuosi.

Or. es

Tarkistus 1758
Struan Stevenson

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

Komissio julkaisee tämän artiklan 
mukaisesti tehdyt arvioinnit 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,
on oikeus pyytää komission päätöksen 
sisäistä uudelleentarkastelua.
Ympäristönsuojelua tai kalastajien 
taloudellisia tai sosiaalisia etuja 
edistävien ja 4 artiklan d kohdan 
vaatimukset täyttävien valtioista 
riippumattomien järjestöjen edun 
katsotaan olevan b alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla riittävä.
Komissio tekee päätöksen mahdollisista 
sisäistä uudelleentarkastelua koskevista 
pyynnöistä [kahden] kuukauden kuluessa 
pyynnöstä, ja se toimitetaan pyynnön 
esittäjälle.

Or. en

Tarkistus 1759
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asiaa koskevan EU:n nykyisen 
lainsäädännön mukaisesti 21 artiklan 



AM\905830FI.doc 47/178 PE491.361v01-00

FI

1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden, 
joita asia koskee, ja 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kaikille 
asianomaisille osapuolille annetaan 
varhaisessa vaiheessa tehokas 
mahdollisuus osallistua 21 ja 
22 artiklassa tarkoitettujen teknisten 
toimenpiteiden määrittämiseen ja niistä 
sopimiseen, mahdollisuuksien mukaan 
myös olemassa oleviin 
kalastuksenhoitojärjestöihin tai 
-rakenteisiin, alueelliset 
meriyleissopimukset, tieteelliset neuvoa-
antavat elimet ja neuvoa-antavat 
toimikunnat mukaan luettuina.
Jäsenvaltioiden on julkaistava 22 artiklan 
mukaisesti säädettäviksi ehdotetuista 
säilyttämistoimenpiteistä tehdyt 
yhteenvedot ja saatettava ne yleisön 
saataville esimerkiksi julkaisemalla ne 
asianmukaisilla verkkosivustoilla tai 
toimittamalla niihin suoran linkin.
Jäsenvaltioiden on direktiivin 2007/2/EY 
mukaisesti annettava komissiolle pääsy ja 
käyttöoikeudet kansallisten teknisten 
toimenpiteiden 22 artiklassa tarkoitetun 
määrittämisen ja säätämisen yhteydessä 
valmisteltuun aineistoon, jotta komissio 
voi hoitaa yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevat tehtävänsä.
Oikeuteen saada tutustua 
ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 
2003/4/EY sekä 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 
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ennakkoehtona,
on oikeus pyytää jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta tämän 
artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 
sisäistä uudelleentarkastelua.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä "etu, jota 
asia riittävästi koskee" ja "oikeuksien 
heikentyminen".
Ympäristönsuojelua tai kalastajien 
taloudellisia tai sosiaalisia 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.

Or. en

Tarkistus 1760
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Teknisen toimenpidekehyksen puitteissa 

toteutettavat yksipuoliset toimenpiteet
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1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka 
ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet
(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai
(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.
3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
teknisen toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

Or. fr

Tarkistus 1761
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Teknisen toimenpidekehyksen puitteissa 

toteutettavat yksipuoliset toimenpiteet
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1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka 
ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet
(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai
(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.
3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
teknisen toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa säädetyt toimet ovat perustoimia, eivätkä ne sen vuoksi voi kuulua 
delegoitujen säädösten piiriin.

Tarkistus 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
24 artikla
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Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Teknisen toimenpidekehyksen puitteissa 

toteutettavat yksipuoliset toimenpiteet
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka 
ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet
(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai
(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.
3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
teknisen toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

Or. fr

Tarkistus 1763
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka 
ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Perussopimuksen määräysten
mukaisesti komissio esittää ehdotuksen,
jossa määritellään teknisen 
toimenpidekehyksen piiriin kuuluvat 
tekniset toimenpiteet, jos

– jäsenvaltiot, joilla on välitöntä etua 
kalastuksesta, eivät pääse yksimielisyyteen 
teknisistä toimenpiteistä, joihin on 
ryhdyttävä teknisen toimenpidekehyksen 
toteuttamiseksi; tai
– jäsenvaltiot, joilla on välitöntä etua 
kalastuksesta, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kuuden 
kuukauden kuluessa teknisten 
toimenpiteiden voimaantulopäivästä; tai

– katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet ole yhdenmukaisia teknisen 
toimenpidekehyksen tavoitteiden kanssa; 
tai
– katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet täytä teknisessä 
toimenpidekehyksessä asetettuja 
tavoitteita täysin.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan kyseistä kohtaa vastaamaan 21 artiklan 1 kohtaan esitettyä 
tarkistusta, jossa palautetaan tavallinen lainsäätämisjärjestys vakiomenettelyksi 
säilyttämistoimien hyväksymiseksi.

Tarkistus 1764
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien lausunnon saatuaan 
neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat 
siirtää komissiolle vallan antaa teknisessä 
toimenpidekehyksessä tarkoitettujen 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos jäsenvaltiot, jotka ovat
21 artiklan mukaisesti saaneet luvan 
toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 1765
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Komissiolla on oltava valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltioille, 
joille on 21 artiklan mukaisesti siirretty 
lupa toteuttaa toimenpiteitä ja joilta 
vaaditaan tätä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle kolmen 
kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

Or. en
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Tarkistus 1766
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos asianomaisilla 
jäsenvaltioilla on valta määrittää teknisiä 
toimenpiteitä ja sopia niistä ja niiden 
edellytetään tekevän tämän 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ja jäsenvaltiot, jotka 
ovat hyväksyneet teknisiä toimenpiteitä 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivät 
ilmoita tällaisista toimenpiteistä 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
teknisen toimenpidekehyksen 
voimaantulopäivästä. Komissio hyväksyy 
kyseisiä delegoituja säädöksiä, jos 
asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on 
21 artiklan 1 kohdan mukaisesti valta 
määrittää teknisiä toimenpiteitä ja sopia 
niistä ja joiden edellytetään tekevän 
tämän, sekä jäsenvaltiot, jotka ovat 
hyväksyneet teknisiä toimenpiteitä 
21 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivät 
ilmoita tällaisista toimenpiteistä 
komissiolle [12] kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
[hyväksymispäivästä] 
[voimaantulopäivästä].

Or. en

Tarkistus 1767
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä
55 artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltiot, 
jotka ovat 21 artiklan mukaisesti saaneet 
luvan toteuttaa toimenpiteitä, eivät ilmoita 
tällaisista toimenpiteistä komissiolle
teknisessä toimenpidekehyksessä 
vahvistetussa määräajassa tai, jos 
määräaikaa ei ole vahvistettu, kolmen 
kuukauden kuluessa teknisen 
toimenpidekehyksen voimaantulopäivästä.

Or. es

Tarkistus 1768
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

Poistetaan.

(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai
(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.

Or. fr
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Tarkistus 1769
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

2. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 24 artiklan 2 kohdan b alakohtaan esitettyyn tarkistukseen (ks. jäljessä). 
Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi ottaa pois jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ilman 
asianmukaista menettelyä. 

Tarkistus 1770
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti, jos 23 artiklan nojalla 
suoritetun arvioinnin perusteella 
katsotaan, etteivät jäsenvaltioiden 
toimenpiteet

2. Komissio antaa teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, jos

(a) 23 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet ole 
yhdenmukaisia teknisen 
toimenpidekehyksen tavoitteiden kanssa;
tai
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(b) 23 artiklan nojalla suoritetun 
arvioinnin perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet täytä 
tosiasiallisesti tällaisen teknisen 
toimenpidekehyksen tavoitteita; tai
(c) asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole 
hyväksyneet toimenpiteitä 21 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1771
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1772
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sovi yhteen teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettujen 
tavoitteiden kanssa, tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 1773
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1774
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.

(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle kantansa 
toimenpiteistä ja ilmoittaa syyt, miksi se 
katsoo, että toimenpiteet eivät ole teknisen 
toimenpidekehyksen mukaisia tai täytä 
siinä asetettuja tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi ottaa pois jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ilman 
asianmukaista menettelyä. Komission olisi ensi alkuun ilmoitettava jäsenvaltioille, miksi se 
katsoo, että tekniset toimenpiteet eivät ole asianmukaisia.

Tarkistus 1775
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komissio antaa 2 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon, asianomaisella 
jäsenvaltiolla on kolme kuulautta aikaa 
mukauttaa toimenpiteitään saattaakseen 
ne teknisen toimenpidekehyksen 
mukaisiksi ja saavuttaakseen sen 
tavoitteet. 

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi sallia sitä, että komissio voi perua jäsenvaltioiden toimivaltuuksia ilman
asianmukaista menettelyä. Jäsenvaltioille olisi annettava aikaa mukauttaa toimenpiteitään.

Tarkistus 1776
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Mikäli jäsenvaltio ei mukauta 
toimenpiteitään 2 a kohdan mukaisesti, 
siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 1777
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Ennen kuin komissio antaa 
mahdollisia delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti, se kuulee 
asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia 
sekä tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa toimenpideluonnokseen 
sisältyvistä suunnitelluista toimista.

Or. en

Perustelu

Komission olisi toteutettava teknisiä toimenpiteitä siinä missä jäsenvaltioidenkin on 
toteutettava niitä.

Tarkistus 1778
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Komissio ottaa asianmukaisella 
tavalla huomioon asianomaisten neuvoa-
antavien toimikuntien sekä tieteellis-
teknis-taloudellisen kalastuskomitean 
lausunnot, ja jos lopulliset delegoidut 
säädökset poikkeavat näistä lausunnoista, 
esittää yksityiskohtaisen selvityksen 
poikkeamien syistä. Komissio pyrkii 
kaikin tavoin saamaan kuulemiseen 
mukaan aikaisessa vaiheessa ja avoimesti 
muut asianomaisen kalastuksen kannalta 
merkittävät sidosryhmät, jotta kaikkien 
osapuolten kannat ja ehdotukset voitaisiin 
selvittää suunniteltuja toimia 
valmisteltaessa.

Or. en
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Tarkistus 1779
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
teknisen toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan kyseistä kohtaa vastaamaan 21 artiklan 1 kohtaan esitettyä 
tarkistusta, jossa palautetaan tavallinen lainsäätämisjärjestys vakiomenettelyksi 
säilyttämistoimien hyväksymiseksi.

Tarkistus 1780
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Neuvoa-antavien toimikuntien 

kuuleminen
1. Perustetaan syrjäisimpien alueiden 
neuvoa-antava toimikunta 53 artiklan 
mukaisesti.
2. Perustetaan sisävesikalastuksen 
neuvoa-antava toimikunta 53 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimenpiteet, joita 
sovelletaan ainoastaan niiden oman lipun 
alla purjehtiviin kalastusaluksiin

Jäsenvaltion toimenpiteet 

Or. en

Tarkistus 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä
kalakantojen säilyttämiseksi unionin 
vesillä edellyttäen, että

Jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä voi 
toteuttaa toimenpiteitä meren elollisten 
luonnonvarojen tai ekosysteemien
säilyttämiseksi unionin vesillä edellyttäen, 
että

Or. en

Tarkistus 1783
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä 
kalakantojen säilyttämiseksi unionin vesillä 
edellyttäen, että

Jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteitä 
kalakantojen säilyttämiseksi unionin vesillä 
edellyttäen, että

Or. en
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Tarkistus 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) toimenpiteet eivät ole vastoin unionin 
lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä ja 
ovat yhdenmukaisia niiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 1786
Estelle Grelier

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Jäsenvaltioiden on valvontaa varten 
ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, joita 
asia koskee, tämän artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti hyväksytyistä säännöksistä.

Or. fr

Tarkistus 1787
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä voi 
toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat 
kalastustoimintaa EU:n vesillä, 
varmistaakseen direktiivin 1992/43/ETY, 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
2008/56/EY säännösten noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 1788
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava tämän 
artiklan mukaisesti hyväksyttyihin toimiin 
liittyvät tiedot julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1789
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman 
vyöhykkeen sisäpuolella toteuttamat 
toimenpiteet

Jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman 
vyöhykkeen sisäpuolella tai, jos aluevedet 
eivät ulotu 12 meripeninkulman päähän, 
näiden vesien sisäpuolella toteuttamat 
toimenpiteet

Or. es

Tarkistus 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi
12 meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista edellyttäen, 
ettei unioni ole toteuttanut erityisesti 
kyseistä aluetta koskevia säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä muihin elollisiin 
vesiluonnonvaroihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja meriekosysteemin 
suojelutason ylläpitämiseksi tai 
parantamiseksi 12 meripeninkulman 
sisällä kyseisen jäsenvaltion perusviivoista 
edellyttäen, ettei unioni ole toteuttanut 
erityisesti kyseistä aluetta koskevia 
säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 1791
Maria do Céu Patrão Neves



PE491.361v01-00 66/178 AM\905830FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi 12 
meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista edellyttäen, 
ettei unioni ole toteuttanut erityisesti 
kyseistä aluetta koskevia säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa ja 
oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä
säädetyt toimenpiteet.

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi 12 
meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista edellyttäen, 
ettei unioni ole toteuttanut erityisesti 
kyseistä aluetta koskevia tai erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion havaitsemaan 
ongelmaan puuttuvia säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja ne eivät saa olla ristiriidassa, vaan 
niiden on oltava yhdenmukaisia voimassa 
olevassa unionin lainsäädännössä
säädettyjen toimenpiteiden kanssa.

Or. pt

Tarkistus 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 1793
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asianomaiset jäsenvaltiot ja 
alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat 
voivat jättää kirjalliset huomautuksensa 
komissiolle viiden työpäivän kuluessa 
tiedoksi antamisesta. Komissio vahvistaa 
tai peruuttaa toimenpiteen tai muuttaa
sitä 15 työpäivän kuluessa tiedoksi 
antamisesta. Komission päätös annetaan 
tiedoksi asianomaisille jäsenvaltioille. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 1794
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava tämän 
artiklan mukaisesti hyväksyttyihin toimiin 
liittyvät tiedot julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Jäsenvaltioiden kalakantojen 

elvyttämisalueet
1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
rannikkovyöhykkeellään kalakantojen 
elvyttämisalueiden verkosto, jolla 
suojellaan elinympäristöjä, myös kutu-, 
poikastuotanto- ja syönnösalueita.
2. Kalakantojen elvyttämisalueilla on 
oltava vähintään 20 prosenttia 
jäsenvaltion rannikkovyöhykkeestä, ja 
kaikkien merkityksellisten 
elinympäristöjen on oltava edustettuina 
niillä. Vähintään 70 prosenttia kustakin 
kalakantojen suojelualueesta on oltava 
alueita, jotka olivat aikaisemmin olleet 
aluspäiväkirjoihin ja vuosilta 2008–2011 
peräisin oleviin VMS-tietoihin perustuvia 
kalastusalueita.
3. Kalakantojen elvyttämisalueiden 
verkosto on perustettava vuoteen 2018 
mennessä.
4. Kaikki kalastus on kielletty 
kalakantojen elvyttämisalueilla.
5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tarvittavat tiedot sen 
osoittamiseksi, että kalakantojen 
elvyttämisalueet täyttävät 2 kohdassa 
tarkoitetut vaatimukset.
6. Jos komissio katsoo, että kalakantojen 
elvyttämisalueiden verkosto ei ole riittävä 
2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
täyttämiseksi, se pyytää jäsenvaltiota 
tekemään tarvittavat muutokset. Jos 
jäsenvaltio ei ole vuoden kuluttua 
komission pyynnön vastaanottamisesta 
mukauttanut verkostoaan, siirretään 
komissiolle valta antaa 55 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
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lisätoimenpiteistä asiantilan 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset 

toimenpiteet
1. Jos on näyttöä siitä, että 
kalastustoiminnasta aiheutuu vakava ja 
ennalta arvaamaton uhka elollisten 
vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai 
meriekosysteemille jäsenvaltion 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla vesialueilla, kyseinen 
jäsenvaltio voi toteuttaa enintään kolme 
kuukautta kestäviä kiireellisiä 
toimenpiteitä, jos aiheeton viivyttely 
johtaisi vaikeasti korjattavaan vahinkoon.
2. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa sellaisia 
kiireellisiä toimenpiteitä, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat muiden 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, 
toimenpiteet saa toteuttaa vasta sen 
jälkeen, kun komissiota, kyseisiä 
jäsenvaltioita ja asianomaisia neuvoa-
antavia toimikuntia on kuultu 
toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty 
perustelut.

Or. en

Tarkistus 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Jäsenvaltioiden alueelliset 
kalastuksenhoitoyksiköt

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa alueellisia 
kalastuksenhoitoyksiköitä (territorial 
management unit, TMU) niiden 
aluevesillä tapahtuvaa kalastusta varten. 
Yksiköt koostuvat alueellisesti rajoitetusta 
kalastusalueesta, jolla jäsenvaltiot 
myöntävät yksittäisille kalastajille tai 
oikeuksien hyväksyttävien haltijoiden 
ryhmälle peruutettavissa olevia, 
yksinomaisia ja ei-siirrettäviä käyttäjän 
oikeuksia kalastaa.
2. Jäsenvaltioiden, jotka perustavat 
alueellisia kalastuksenhoitoyksiköitä, on 
ilmoitettava tästä komissiolle.
3. Jäsenvaltioiden, joilla on rannikkovesiä 
Välimerellä, on otettava käyttöön 
alueellisia kalastuksenhoitoyksiköitä 
Välimerellä tapahtuvaa kalastusta varten 
viimeistään vuonna 2015. Välimeren 
vesillä yksittäiset alueelliset 
kalastuksenhoitoyksiköt tai tarvittaessa 
niiden ryhmät muodostavat 
kalastusyksikön, joka kuuluu 9 artiklassa 
tarkoitettujen monivuotisten 
suunnitelmien alaan.
4. Jos komissio katsoo, että tietyn 
Välimeren alueen jäsenvaltion 
alueellisten kalastuksenhoitoyksiköiden 
verkosto ei ole riittävä 1 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, se pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota tekemään tarvittavat 
muutokset. Jos jäsenvaltio ei ole vuoden 
kuluttua komission vaatimuksen 
vastaanottamisesta mukauttanut 
verkostoaan, siirretään komissiolle valta 
antaa 55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä lisätoimenpiteistä asiantilan 
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korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien perustaminen
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä
(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä
(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.
2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 1799
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
27 artikla
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Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien perustaminen
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä
(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä
(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.
2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien perustaminen
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä
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(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä
(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.
2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 1801
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien perustaminen
1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä
(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä
(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.
2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
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käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. pt

Tarkistus 1802
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien perustaminen

Kalastusmahdollisuuksien jakamista
koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien 
perustaminen

Or. en

Tarkistus 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 
järjestelmien perustaminen

Kalastusmahdollisuuksien jakamista
koskevien järjestelmien perustaminen

Or. en

Tarkistus 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
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viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien
vapaaehtoisen järjestelmän

Or. en

Tarkistus 1805
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmän tai muun oikeuksiin 
perustuvan kalastuksenhoitojärjestelmän 
mille tahansa lippunsa alla purjehtivien 
alusten ryhmälle.

Or. en

Tarkistus 1806
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015
kalastusoikeuksien järjestelmän

Or. it

Tarkistus 1807
Jens Nilsson
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava ...* 
mennessä yksittäisten kalastusoikeuksien 
järjestelmä kaikkia sellaisia 
kalastusaluksia varten, jotka kalastavat 
lajeja, joille on jaettu unionin 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti; kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion on myös perustettava 
kalastusoikeusjärjestelmä kaikkia kyseistä 
kalakantaa kalastavia aluksia varten.
______________
(* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.)

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 143: kalastusoikeuksien olisi mieluiten oltava siirrettäviä. 
Avoimuus lisääntyy huomattavasti, jos täsmennetään, että kalastusoikeudet ovat "yksittäisiä". 
Yksittäisyys saattaisi myös lisätä kalastajien vastuuntuntoa luonnonvarasta. 

Tarkistus 1808
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
järjestelmä kyseiselle jäsenvaltiolle 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakamiseksi unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Sen on ilmoitettava jakamista 
koskeva järjestelmä komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 1809
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmän

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeuksien jakamisen on sovelluttava paikalliseen ja kansalliseen 
toimintaympäristöön, joten siirrettävät kalastusoikeudet eivät saisi olla ainoa eivätkä 
pakollinen järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, miten kalastusoikeuksien 
jakamista koskevaa järjestelmää mukautetaan kansalliseen toimintaympäristöön parhaiten 
sopivalla tavalla.

Tarkistus 1810
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmän

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.
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Tarkistus 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakamista koskevasta menetelmästä sen 
lipun alla purjehtivien alusten osalta 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Sen 
on ilmoitettava jakomenetelmä 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 1812
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä, 
joka perustuu sille jaettuihin 
kalastusmahdollisuuksiin

Or. es

Tarkistus 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava ...* 
mennessä yksittäisten kalastusoikeuksien 
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siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä järjestelmä kaikkia sellaisia 
kalastusaluksia varten, jotka kalastavat 
lajeja, joille on jaettu unionin 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti; kunkin asianomaisen 
jäsenvaltion on myös perustettava 
kalastusoikeusjärjestelmä kaikkia kyseistä 
kalakantaa kalastavia aluksia varten.

Or. en

Tarkistus 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi halutessaan 
perustaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän

Or. el

Tarkistus 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
alueellistetun YKP:n yhteydessä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
vapaaehtoinen järjestelmä 
kalastuskapasiteetin mukauttamiseksi 
pyyntimahdollisuuksiin

Or. pt
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Tarkistus 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Viimeistään vuoden kuluessa uuden 
YKP:n voimaantulosta on perustettava
aavan meren laivastoihin sovellettava
kalastusoikeuksien järjestelmä.

Or. es

Tarkistus 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
aavan meren ja pitkän matkan 
laivastoihin sovellettava siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmä

Or. es

Tarkistus 1818
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Siirrettävien kalastusoikeuksien
vapaaehtoisen järjestelmän perustavien 
jäsenvaltioiden on jätettävä sen 
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ulkopuolelle

Or. es

Tarkistus 1819
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä

1. Kukin jäsenvaltio voi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
perustaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 siirrettävien 
kalastusoikeuksien erillisen vapaaehtoisen 
järjestelmän

Or. pt

Tarkistus 1820
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1821
Ian Hudghton

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

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1824
Izaskun Bilbao Barandica

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

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

(a) kaikkia sellaisia kalastusaluksia 
varten, jotka eivät kuulu tämän asetuksen 
5 artiklassa vahvistetun pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien alusten 
määritelmän piiriin;

Or. es

Tarkistus 1826
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan vähintään 
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten;
sekä

(a) kaikkia sellaisia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten, jotka viipyvät 
merellä vähemmän kuin 24 tuntia; sekä

Or. es

Perustelu

Joissakin tapauksissa – maantieteellisten ja ilmastollisten syiden takia – yli 12 metrin pituiset 
alukset voidaan lukea pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten piiriin.
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Tarkistus 1827
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan
vähintään 12 metrin pituisia 
kalastusaluksia varten; sekä

(a) kaikki kokonaispituudeltaan
korkeintaan 15 metrin pituiset alukset, 
jotka kalastavat rannikkovesillä tai niiden 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla 
sisä- tai merivesillä, joiden toiminnasta 
vastaavat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivat kalastajat 
tai perheyritykset, jotka käyttävät 
valikoivia pyydyksiä ja jotka viipyvät 
merellä korkeintaan 36 tuntia kerrallaan;

Or. es

Tarkistus 1828
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikkia kokonaispituudeltaan 
vähintään 12 metrin pituisia
kalastusaluksia varten; sekä

(a) kaikkia tämän asetuksen 5 artiklassa 
vahvistetun rannikkokalastusta ja 
pienimuotoista kalastusta harjoittavien 
alusten määritelmän ulkopuolelle jääviä
kalastusaluksia varten; sekä

Or. es

Tarkistus 1829
Kriton Arsenis

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

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1830
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1831
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1835
Carmen Fraga Estévez

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

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten.

(b) kaikkia sellaisia vedettävillä 
pyydyksillä varustettuja 
kokonaispituudeltaan alle 15 metrin
pituisia kalastusaluksia varten, jotka 
viipyvät merellä vähemmän kuin 
24 tuntia.

Or. es

Perustelu

Joissakin tapauksissa – maantieteellisten ja ilmastollisten syiden takia – yli 12 metrin pituiset 
alukset voidaan lukea pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten piiriin.

Tarkistus 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituisia kalastusaluksia varten.

(b) on perustettava rekisterijärjestelmä, 
jonka yhteydessä kiintiöitä voidaan siirtää 
ainoastaan tiettyyn rekisteriin kuuluvien 
alusten välillä, jotta voidaan rajoittaa 
kalastusoikeuksien kertymistä.

Or. es

Tarkistus 1837
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä
varustettuja kokonaispituudeltaan alle
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten.

(b) kaikki vedettävillä pyydyksillä
varustetut kokonaispituudeltaan alle
15 metrin pituiset kalastusalukset.
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Or. es

Tarkistus 1838
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä 
varustettuja kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituisia kalastusaluksia varten.

(b) kaikkia vedettävillä pyydyksillä
varustettuja kalastusaluksia varten.

Or. es

Tarkistus 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Näitä säännöksiä ei sovelleta 
rannikkokalastusta tai pienimuotoista 
kalastusta harjoittaviin korkeintaan 
15 metrin pituisiin aluksiin ja sellaisiin 
tätä suurempiin aluksiin, jotka käyttävät 
ympäristöä kunnioittavia ja valikoivia 
pyyntimenetelmiä ja joiden 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Or. es

Tarkistus 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 12 
metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1842
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
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kokonaispituudeltaan alle 12 metrin
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

kokonaispituudeltaan alle 15 metrin
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä ja jotka viipyvät merellä 
vähemmän kuin 24 tuntia, ja tällöin niiden 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. es

Perustelu

Joissakin tapauksissa – maantieteellisten ja ilmastollisten syiden takia – yli 12 metrin pituiset 
alukset voidaan lukea pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten piiriin.

Tarkistus 1843
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista päätöksistä ottaa 
käyttöön siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmä tai oikeuksiin perustuva 
kalastuksenhoitojärjestelmä, ja niiden on
asetettava kaikki asiaankuuluvat tiedot 
julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1844
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
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kokonaispituudeltaan alle 12 metrin 
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

kokonaispituudeltaan alle 12 metrin 
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

Or. it

Tarkistus 1845
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Kalastusmahdollisuuksien jakamista 
koskevien jäsenvaltioiden järjestelmien on 
oltava täysin yhteensopivia 2 ja 
3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
kanssa, ja niiden on oltava täysin 
soveltuvia kyseiselle alueelle ja kyseiselle 
kalastukselle.

Or. en

Tarkistus 1846
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
kokonaispituudeltaan alle 12 metrin 
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
kokonaispituudeltaan alle 15 metrin 
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.
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Or. es

Tarkistus 1847
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
kokonaispituudeltaan alle 12 metrin 
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös muuta kalastusta 
harjoittavat alukset, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle

Or. es

Tarkistus 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää niin, että 
siihen kuuluvat myös ne 
kokonaispituudeltaan alle 12 metrin
pituiset kalastusalukset, jotka käyttävät 
muun tyyppisiä pyydyksiä kuin vedettäviä 
pyydyksiä, ja tällöin niiden on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

2. Jos sosioekonomisista vaikutuksista 
tehty tutkimus johtaa myönteisiin 
tuloksiin, jäsenvaltiot voivat laajentaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien
vapaaehtoista järjestelmää niin, että siihen 
kuuluvat myös ne kokonaispituudeltaan 
alle 12 metrin pituiset kalastusalukset, 
jotka käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä 
kuin vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. pt
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Tarkistus 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat laajentaa
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää niin, että siihen kuuluvat 
myös ne kokonaispituudeltaan alle 
12 metrin pituiset kalastusalukset, jotka 
käyttävät muun tyyppisiä pyydyksiä kuin 
vedettäviä pyydyksiä, ja tällöin niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

2. Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää ei sovelleta Välimeren 
rannikkokalastusaluksiin, jotka käyvät 
merellä päivittäin ja joita säännellään 
hoitosuunnitelmilla, jotka perustuvat 
kalastusponnistuksiin ja joihin sisältyy 
biologisia palautumisaikoja tai 
kannustimia kalastuksen lopettamiseksi 
kokonaan.

Or. es

Tarkistus 1850
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevaa 
järjestelmää ei sovelleta syrjäisimpiin 
alueisiin, mutta toimivaltaisten 
alueviranomaisten on laadittava 
laivastojen kapasiteetinhallintajärjestelmä 
ja toimitettava se komission 
hyväksyttäväksi.

Or. fr

Tarkistus 1851
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

1. Neuvosto päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoituksista ja 
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta 
jäsenvaltioiden kesken sekä näiden 
rajoitusten ehdoista.
Jäsenvaltioille jaetaan 
kalastusmahdollisuudet siten, että ne 
takaavat kullekin jäsenvaltiolle 
kalastustoiminnan suhteellisen vakauden 
kunkin kalakannan tai kalastuksen 
osalta.
2. Kun yhteisö vahvistaa uusia 
kalastusmahdollisuuksia, neuvosto 
päättää näiden mahdollisuuksien 
jakamisesta ja ottaa tässä yhteydessä 
huomioon kunkin jäsenvaltion edut.
3. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä sille 
myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien 
jakamista koskevasta menetelmästä 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 jaetut
kalastusmahdollisuudet tai osan niistä 
ilmoitettuaan asiasta komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
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Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

jakaminen
1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.
2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.
3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.
4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
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pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.
6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.
7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. fr

Tarkistus 1853
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

jakaminen
1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.
2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
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artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.
3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.
4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.
6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.
7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
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peräkkäiseen vuoteen.

Or. fr

Tarkistus 1854
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

jakaminen
1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.
2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.
3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.
4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
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kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.
6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.
7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

jakaminen
1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
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kalastusmahdollisuuksia.
2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.
3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.
4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.
6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
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suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.
7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. fr

Tarkistus 1856
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

jakaminen
1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.
2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.
3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus. 
4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
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tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen. 
5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin. 
6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi. 
7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. pt

Tarkistus 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien
jakaminen

Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

Or. en

Tarkistus 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirrettävät kalastusoikeudet 
vahvistavat oikeuden käyttää 29 artiklan 1 
kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1859
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat 
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat 
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä, yhteisön tai 
ryhmän kalastusmahdollisuuksia, joita 
varten jäsenvaltio on päättänyt perustaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän.

Or. en
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Tarkistus 1860
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat 
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

1. Kalastusoikeudet vahvistavat oikeuden 
käyttää jäsenvaltion 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jakamia yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. it

Tarkistus 1861
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirrettävät kalastusoikeudet vahvistavat
oikeuden käyttää 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

1. Siirrettävät kalastusoikeudet voivat 
vahvistaa oikeuden käyttää 29 artiklan 
1 kohdan mukaisesti jaettuja yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.

Tarkistus 1862
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1863
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion, joka päättää 
perustaa siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän, on jaettava siirrettävät 
kalastusoikeudet avoimin perustein kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia. Neuvosto 
ja Euroopan parlamentti vahvistavat 
avoimet perusteet ja asettavat ne julkisesti 
saataville. Perusteisiin sisältyvät ainakin 
seuraavat seikat:
(a) nykyistä valikoivampien 
kalastusmenetelmien, -pyydysten ja 
käytäntöjen käyttö siten, että sivusaaliit 
jäävät pieniksi ja vaikutukset 
meriekosysteemiin vähäisiksi;
(b) yhteisen kalastuspolitiikan säännösten 
ja EU:n ympäristövaatimusten 
asianmukainen noudattaminen sekä 
tieteellisten lausuntojen mukaan 
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asetettujen saalis- ja/tai 
pyyntiponnistusrajoitusten mukaan 
toimiminen;
(c) uusien ja laadukkaiden työpaikkojen 
varmistaminen siten, ettei tämä vaikuta 
kielteisesti ympäristöön; 
(d) sellaisten alusten ja 
pyyntimenetelmien käyttäminen, joiden 
polttoainepäästöt ovat alhaisia ja jotka 
ovat energiatehokkaita; sekä
(e) videovalvonnan tai vastaavan 
sähköisen valvontalaitteiston käyttö;
(f) soveltuvien kansainvälisten 
standardien, erityisesti kalastusalan työtä 
koskevan ILO:n yleissopimuksen (2007) 
mukaisten työskentelyolosuhteiden 
tarjoaminen;
(g) ilmoitettu tuotanto ainakin kolmen 
edellisen vuoden ajalta.

Or. en

Tarkistus 1864
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kukin jäsenvaltio voi jakaa siirrettävät 
kalastusoikeudet avoimin perustein kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
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rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.

Tarkistus 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
kalastusmahdollisuudet 36 a artiklan 
mukaisesti tasapuolisin, avoimin ja 
puolueettomin ympäristö- ja 
sosiaaliperustein kutakin sellaista 
kalakantaa tai kalakantaryhmää varten, 
jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1866
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Kukin jäsenvaltio voi jakaa siirrettävät 
kalastusoikeudet avoimen menettelyn 
mukaisesti ja avoimin valintaperustein
kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

Or. es
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Tarkistus 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on jaettava 
siirrettävät kalastusoikeudet avoimin 
perustein kutakin sellaista kalakantaa tai 
kalakantaryhmää varten, jonka osalta on 
jaettu kalastusmahdollisuuksia 16 artiklan
mukaisesti, lukuun ottamatta kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten nojalla 
saatuja kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
paikallisviranomaisten edustajien ja 
kalastusalan kanssa alueellisten neuvoa-
antavien toimikuntien välityksellä 
vahvistettaessa avoimia perusteita kutakin 
sellaista kalakantaa tai kalakantaryhmää 
varten, jonka osalta on jaettu 
kalastusmahdollisuuksia tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti, lukuun ottamatta 
kestävää kalastusta koskevien sopimusten 
nojalla saatuja kalastusmahdollisuuksia.

Or. es

Tarkistus 1868
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon kyseiseen 
kalastukseen osallistuvien alusten 
todennäköinen saaliskoostumus.

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon kyseiseen 
kalastukseen osallistuvien alusten 
todennäköinen saaliskoostumus, jonka 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
edustama tieteellis-teknis-taloudellinen 
kalastuskomitea vahvistaa kalastusalan 
avustuksella.

Or. es

Tarkistus 1871
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon
kyseiseen kalastukseen osallistuvien
alusten todennäköinen saaliskoostumus.

3. Sekakalastukseen liittyvien siirrettävien 
kalastusmahdollisuuksien jakamisen 
yhteydessä, kun vahvistetaan 
kalastusmahdollisuuksia 
perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan 
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mukaisesti, neuvoston on otettava 
huomioon jäsenvaltioiden alusten
todelliset toteutuneet saaliskoostumukset.

Or. es

Tarkistus 1872
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköinen saaliskoostumus.

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa jäsenvaltiot 
voivat ottaa huomioon kyseiseen 
kalastukseen osallistuvien alusten
todennäköisen saaliskoostumuksen.

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.

Tarkistus 1873
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon kyseiseen 
kalastukseen osallistuvien alusten
todennäköinen saaliskoostumus.

3. Sekakalastukseen liittyviä siirrettäviä 
kalastusoikeuksia jaettaessa jäsenvaltioiden 
on otettava huomioon tieteellis-teknis-
taloudellinen kalastuskomitea ja kuultava 
alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia
kyseiseen kalastukseen osallistuvien 
alusten todennäköisestä 
saaliskoostumuksesta.
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Or. es

Tarkistus 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1875
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ainoastaan sen oman 
lipun alla purjehtivan kalastusaluksen 
omistajalle taikka oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 

Poistetaan.
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henkilöiden taikka tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen.

Or. it

Tarkistus 1876
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltio voi jakaa
kalastusmahdollisuuksia ainoastaan sen 
oman lipun alla purjehtivalle 
kalastusalukselle.

Or. en

Tarkistus 1878
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltio voi jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia sen oman lipun alla 
purjehtivan kalastusaluksen omistajalle 
taikka sellaiselle oikeushenkilölle tai 
luonnolliselle henkilölle, jonka 
päätoimialana on kalastus, käytettäväksi 
tällaisella aluksella. Siirrettävät 
kalastusoikeudet voidaan keskittää yhteen
sellaisten oikeushenkilöiden tai 
luonnollisten henkilöiden, joiden 
päätoimialana on kalastus, taikka 
tunnustettujen tuottajaorganisaatioiden 
toimesta suoritettavaa hallinnointia varten.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen. Jäsenvaltiot voivat 
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edellyttää esimerkiksi historiallisia 
saalistasoja ja tunnetusti hyvää 
vaatimusten noudattamista, asettaa 
rajoituksen kiintiöiden keskittymiselle, 
varata korkeintaan 5 prosentin erityisen 
kiintiön uusia tulokkaita varten ja ottaa 
huomioon oikeuksien sosioekonomisen 
vaikutuksen.

Or. es

Tarkistus 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jakaessaan kalastusmahdollisuuksia 
jäsenvaltiot voivat tarjota asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa 
kannustimia kalastusaluksille, jotka 
käyttävät valikoivia pyydyksiä, joilla 
torjutaan tahattomat sivusaaliit, tai 
sellaisia kalastusmenetelmiä, joiden 
ympäristövaikutukset ovat nykyistä 
pienemmät, esimerkiksi joiden 
energiankulutus tai elinympäristölle 
aiheuttama vahinko on vähäisempi.

Or. en

Tarkistus 1880
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 

Poistetaan.
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voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.

Or. it

Tarkistus 1881
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 30 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 30 vuotta aikaisemmin.

Or. es

Tarkistus 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 10 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 10 vuotta aikaisemmin.

Or. en

Tarkistus 1884
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
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kalastusoikeuksien voimassaoloajan
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

kalastusoikeuksien voimassaoloajan niiden 
uudelleen jakamista varten.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa siirrettäville kalastusoikeuksille voimassaoloaika oman 
aikaisemman kokemuksensa perusteella ja omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Tarkistus 1885
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

5. Jäsenvaltioiden on rajoitettava
siirrettävien kalastusoikeuksien
voimassaoloaika korkeintaan 5 vuoden
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen jakamista 
varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä
5 vuoden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloajan vähintään 15 vuoden 
pituiseksi ajaksi niiden uudelleen 
jakamista varten. Jos jäsenvaltiot eivät ole 
rajoittaneet siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloaikaa, ne 
voivat peruuttaa kyseiset oikeudet 
ilmoittamalla tästä vähintään 15 vuotta 
aikaisemmin.

5. Jos jäsenvaltiot laativat uusia
siirrettävien kalastusoikeuksien
järjestelmiä, niiden voimassaoloaikaa on 
rajoitettava.

Or. en

Tarkistus 1887
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, oikeudet katsotaan 
myönnetyiksi 15 vuodeksi, mihin ei lueta 
aikaa ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

Or. es

Tarkistus 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien voimassaoloajan 
vähintään 15 vuoden pituiseksi ajaksi 
niiden uudelleen jakamista varten. Jos 
jäsenvaltiot eivät ole rajoittaneet 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
voimassaoloaikaa, ne voivat peruuttaa 
kyseiset oikeudet ilmoittamalla tästä 
vähintään 15 vuotta aikaisemmin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmiä ei missään tapauksessa 
sovelleta unionin vesien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Koska näiden toimenpiteiden 
toteuttaminen johtaa muutoksiin alan 
sisällä, on myönnettävä tukea kalastuksen 
lopettamiseen tilapäisesti tai pysyvästi, 
jotta voidaan helpottaa alusten 
kapasiteetin mukauttamista. 
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Or. es

Tarkistus 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1892
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1893
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt 
vakavaan rikkomukseen. Peruutus on 
tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa 
sen on tultava voimaan välittömästi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 1894
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. es



PE491.361v01-00 122/178 AM\905830FI.doc

FI

Perustelu

Johdonmukaisuus 28 artiklan 5 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 1895
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltioiden on peruutettava
siirrettävät kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltioiden on peruutettava
siirrettävät kalastusoikeudet välittömästi, 
jos vahvistetaan, että oikeuksien haltija on 
syyllistynyt vakavaan rikkomukseen tai 
kalakannalle tai ekosysteemille on 
aiheutunut vakavaa vahinkoa. Peruutus 
on tehtävä noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. en
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Tarkistus 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että 
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. pt

Tarkistus 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa siirrettävät 
kalastusoikeudet lyhyemmällä 
varoitusajalla, jos vahvistetaan, että
oikeuksien haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

6. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa
kalastusmahdollisuudet, jos vahvistetaan, 
että haltija on syyllistynyt vakavaan 
rikkomukseen. Peruutus on tehtävä 
noudattaen kaikilta osin yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja 
suhteellisuusperiaatetta, ja tarvittaessa sen 
on tultava voimaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 1899
Carmen Fraga Estévez
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa asetetun velvoitteen olisi kuuluttava kunkin jäsenvaltion omaan toimivaltaan.

Tarkistus 1900
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1901
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 

Poistetaan.



AM\905830FI.doc 125/178 PE491.361v01-00

FI

sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Sen estämättä, mitä 5 ja 6 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat peruuttaa 
sellaiset siirrettävät kalastusoikeudet, joita 
ei ole käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen tai asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa viiteen vuoteen.
Kalastusmahdollisuuksien siirtämiseen 
yhdelle tai useammalla muille aluksille 
suhtaudutaan samalla tavalla kuin 
kalastusmahdollisuuksien käyttöön.

Or. es

Tarkistus 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa ja jakaa 
uudelleen sellaiset
kalastusmahdollisuudet, joita ei ole 
käytetty kalastusaluksella kolmeen 
peräkkäiseen vuoteen.

Or. en

Tarkistus 1905
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

Or. en

Tarkistus 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1910
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

jakaminen
1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.
3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
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hallussaan riittävät yksittäiset
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.
4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
varten. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.
5. Jakaessaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kalastusmahdollisuuksia tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat tarjota kalastusaluksille 
kannustimia, jotta nämä käyttäisivät 
valikoivia pyydyksiä tahattomien 
sivusaaliiden torjumiseksi asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.
6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 1911
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

jakaminen
1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 



PE491.361v01-00 130/178 AM\905830FI.doc

FI

kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.
3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.
4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
varten. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.
5. Jakaessaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kalastusmahdollisuuksia tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat tarjota kalastusaluksille 
kannustimia, jotta nämä käyttäisivät 
valikoivia pyydyksiä tahattomien 
sivusaaliiden torjumiseksi asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.
6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

jakaminen
1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.
3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.
4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
varten. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.
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5. Jakaessaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kalastusmahdollisuuksia tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat tarjota kalastusaluksille 
kannustimia, jotta nämä käyttäisivät 
valikoivia pyydyksiä tahattomien 
sivusaaliiden torjumiseksi asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.
6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 1913
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

jakaminen
1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
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kalastusmahdollisuuksia.
3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.
4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
varten. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.
5. Jakaessaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kalastusmahdollisuuksia tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat tarjota kalastusaluksille 
kannustimia, jotta nämä käyttäisivät 
valikoivia pyydyksiä tahattomien 
sivusaaliiden torjumiseksi asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.
6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. pt

Tarkistus 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
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jakaminen
1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.
3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.
4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia. Niiden on vahvistettava 
tavoitteet ja avoimet perusteet kyseisten 
varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista 
varten. Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille.
5. Jakaessaan siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kalastusmahdollisuuksia tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat tarjota kalastusaluksille 
kannustimia, jotta nämä käyttäisivät 
valikoivia pyydyksiä tahattomien 
sivusaaliiden torjumiseksi asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.
6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
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maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa
tarkoitettujen neuvoston myöntämien 
kiintiöiden perusteella siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta. Tämän 
vuoksi järjestelmää ei sovelleta muihin 
lajeihin ja alueisiin, jotka eivät kuulu 
näiden velvoitteiden piiriin, ja suhteellista 
vakautta koskevaa nykyistä periaatetta 
tarkistetaan vastaavasti.

Or. es

Tarkistus 1916
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen tai jäsenvaltioiden

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

kalastusmahdollisuuksien pohjalta.

Or. es

Perustelu

Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien on vastattava niitä kalastusmahdollisuuksia, jotka 
neuvosto on jakanut TAC-saalisrajoitusten ja kiintiöiden muodossa. Tämän vuoksi näitä 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa Välimerellä.

Tarkistus 1917
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 23 artiklan 
mukaisesti ja 28 artiklan 2 kohdassa 
lueteltujen avoimien perusteiden 
mukaisesti jäsenvaltioille jaettujen tai 
jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 
1967/2006 19 artiklan mukaisesti 
hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta
riippumatta siitä, onko jäsenvaltio 
päättänyt ottaa käyttöön siirrettävät 
kalastusoikeudet.

Or. en

Tarkistus 1918
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset ja 
alueelliset kalastusmahdollisuudet 
28 artiklan perusteella jäsenvaltioille 
jaettujen tai jäsenvaltioiden asetuksen (EY) 
N:o 1967/2006 19 artiklan mukaisesti 
hyväksymissä monivuotisissa 
suunnitelmissa vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.

Or. it

Tarkistus 1919
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.

Tarkistus 1920
Luis Manuel Capoulas Santos
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille kalastusoikeuksien haltijoille
jäsenvaltiolle 16 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti jaettujen ja sillä olevien 
kalastusmahdollisuuksien tai jonkin 
jäsenvaltion kanssa 16 artiklan 4 kohdan
mukaisesti suoritetun vaihdon perusteella 
saatujen kalastusmahdollisuuksien 
pohjalta.

Or. pt

Tarkistus 1921
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jakavat yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet 28 artiklassa 
tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille 
jäsenvaltioille jaettujen 
kalastusmahdollisuuksien pohjalta.

Or. es

Tarkistus 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1923
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien on vastattava niitä kalastusmahdollisuuksia, jotka 
neuvosto on jakanut TAC-saalisrajoitusten ja kiintiöiden muodossa. Tämän vuoksi näitä 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa Välimerellä.

Tarkistus 1924
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka on jaettava
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon ja ennalta varautumisen 
periaatteen mukaan sekä yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteiden ja 
ympäristölainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti kyseisten jäsenvaltioiden lipun 
alla purjehtiville kalastusaluksille sellaisten 
lajien osalta, joita varten neuvosto ei ole 
vahvistanut kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka tarkan ja 
ajantasaisen tutkimustiedon mukaan 
voidaan jakaa kyseisten jäsenvaltioiden 
lipun alla purjehtiville kalastusaluksille 
sellaisten lajien osalta, joita varten 
neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka käytettävissä 
olevan tutkimustiedon mukaan voidaan 
jakaa kyseisten jäsenvaltioiden lipun alla 
purjehtiville kalastusaluksille sellaisten 
lajien osalta, joita varten neuvosto ei ole 
vahvistanut kalastusmahdollisuuksia.

Or. es

Tarkistus 1927
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaan voidaan jakaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiville 
kalastusaluksille sellaisten lajien osalta, 
joita varten neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kalastusmahdollisuudet, jotka tarkan ja 
ajantasaisen tutkimustiedon mukaan 
voidaan jakaa kyseisten jäsenvaltioiden 
lipun alla purjehtiville kalastusaluksille 
sellaisten lajien osalta, joita varten 
neuvosto ei ole vahvistanut 
kalastusmahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
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kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten. Suhteellista 
vakautta koskevan periaatteen mukaisesti 
niille aluksille, joiden 
kalastuskapasiteettia tämä säännös 
vähentää, on kuitenkin annettava 
kalastusvaihtoehtoja.

Or. es

Tarkistus 1929
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

3. Sekakalastuksen tapauksessa neuvosto 
vahvistaa perussopimuksen 43 artiklan 
3 kohdan mukaisesti erityisiä kiintiöitä 
kunkin lajin sivusaaliille tämän asetuksen 
16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Sekakalastuksen tapauksessa – jos on jäsenvaltioita, joilla ei ole kiintiötä kaikille lajeille, 
joista niiden kalastus koostuu, tai kiintiö on hyvin pieni – komission ehdottama säännös voisi 
merkitä sitä, että kalastustoiminta olisi keskeytettävä, vaikka aluksilla olisi kiintiö muille 
alueella esiintyville lajeille.

Tarkistus 1930
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
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kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten, ja niiden on 
lopetettava kalastus, kun joko jäsenvaltion 
kalastusmahdollisuudet tai alusten 
yksittäiset kalastusmahdollisuudet on 
käytetty loppuun.

Or. en

Tarkistus 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

3. Kalastusalukset saavat luvan harjoittaa 
kalastustoimintaa, jos niillä on hallussaan 
riittävät yksittäiset kalastusmahdollisuudet 
niiden kaikkia mahdollisia saaliita varten, 
kun otetaan huomioon kalastusaluksen 
toiminta-alue ja sen käyttämät pyydykset.

Or. pt

Tarkistus 1932
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kalastusalukset saavat harjoittaa 
kalastustoimintaa vain, jos niillä on 
hallussaan riittävät yksittäiset 
kalastusmahdollisuudet niiden kaikkia 
mahdollisia saaliita varten.

3. Kalastusaluksille, joilla on hallussaan 
riittävät yksittäiset kalastusmahdollisuudet 
niiden kaikkia mahdollisia saaliita varten, 
on annettava mahdollisuus käyttää ja 
hyödyntää asianmukaisesti myös muita 
kuin kohdelajeja kohdelajien ohella.

Or. es
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Tarkistus 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat käyttää 
joustovaraa, joka saa olla korkeintaan 
10 prosenttia vuosisaaliista 
sekakalastuksen osalta, ja se jaetaan 
sivusaaliina.

Or. pt

Tarkistus 1934
Kārlis Šadurskis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä olisi jätettävä jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.

Tarkistus 1935
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään 
5 prosenttia toimet oikeuttavien 
perusteiden mukaisesti, ja niiden on 
säädettävä perusteista omassa 
lainsäädännössään. Niiden on 
vahvistettava tavoitteet ja avoimet 
perusteet kyseisten varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista varten.
Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia voidaan 
jakaa ainoastaan hyväksyttäville 
28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille 
siirrettävien kalastusoikeuksien haltijoille
(jotka eivät välttämättä ole samat kuin 
16 artiklan 4 kohdassa ja 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut).

Or. es

Tarkistus 1936
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse siitä, minkä prosenttiosuuden ne varaavat.

Tarkistus 1937
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tavoitteita 
ja avoimia perusteita kaikkien
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja ne 
olisi asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1938
Struan Stevenson

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat varata 
kalastusmahdollisuuksista enimmillään
15 prosenttia tiettyihin lajeihin, 
ekologisiin tarkoituksiin, kuten sen 
varmistamiseen, että poisheittäminen 
minimoidaan, saalisrajoja ei ylitetä tai 
voimakkaasti rajoitettujen lajien saaliit 
eivät johda kalastuskieltoihin. Niiden on 
vahvistettava tavoitteet ja avoimet 
perusteet kyseisten varantoon sisältyvien 
kalastusmahdollisuuksien jakamista varten.



AM\905830FI.doc 147/178 PE491.361v01-00

FI

Kyseisiä kalastusmahdollisuuksia voidaan 
jakaa ainoastaan hyväksyttäville
27 artiklan 1 a kohdassa ja 28 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuille siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille.

Or. en

Tarkistus 1939
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yksittäisten kalastusoikeuksien 
jakamisessa on otettava huomioon 
aluksen kalastushistoria sekä 
sosioekonomiset näkökohdat.

Or. es
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Tarkistus 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
tarjota kalastusaluksille kannustimia, jotta 
nämä käyttäisivät valikoivia pyydyksiä 
tahattomien sivusaaliiden torjumiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa. Näiden 
toimien on oltava viiden vuoden ajan 
yhteensopivia alusten tilapäiselle käytöstä 
poistamiselle myönnettävien tukien 
kanssa.

Or. es

Tarkistus 1942
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 1943
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 1 
ja 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on 
tarjottava kalastusaluksille kannustimia, 
jotta nämä käyttäisivät vähän vaikuttavia 
pyyntimenetelmiä ja valikoivia pyydyksiä 
tahattomien sivusaaliiden torjumiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa.

Or. en

Tarkistus 1944
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 1945
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jakaessaan siirrettäviä kalastusoikeuksia 
28 artiklan mukaisesti ja 
kalastusmahdollisuuksia tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
tarjota kalastusaluksille kannustimia, jotta 
nämä käyttäisivät valikoivia pyydyksiä 
tahattomien sivusaaliiden torjumiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle osoitettujen 
kalastusmahdollisuuksien rajoissa. Tässä 
kohdassa säädettyjen toimien on oltava 
yhteensopivia alusten tilapäiselle käytöstä 
poistamiselle myönnettävien tukien 
kanssa viiden vuoden ajan, jotta alusten 
kapasiteetti voidaan mukauttaa uuteen 
järjestelmään pysyvästi.

Or. es

Tarkistus 1946
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun jäsenvaltio jakaa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia 28 artiklan mukaisesti 
ja kun se jakaa kalastusmahdollisuuksia 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
alusten omistajat voivat saada julkisia 
varoja alusten käytöstä poistamiseen 
Euroopan kalastus- ja meriasioiden 
rahastosta annettavan asetuksen (EU) 
XXX/XXXX mukaisesti, jotta voidaan 
nopeuttaa alusten kapasiteetin 
mukauttamista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän asetuksen 34 artiklan 
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soveltamista ja vain viiden vuoden ajan.

Or. es

Tarkistus 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1949
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan kalastuksenhoidon 
kustannuksia.

6. Jäsenvaltioiden on asetettava
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
käytölle maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia, ja kaikki 
niitä koskevat tiedot ovat julkisia.

Or. en

Tarkistus 1950
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien käytölle 
maksuja, joilla katetaan kalastuksenhoidon 
kustannuksia.

6. Jäsenvaltiot voivat asettaa yksittäisten ja 
alueellisten kalastusmahdollisuuksien 
käytölle maksuja, joilla katetaan 
kalastuksenhoidon kustannuksia.

Or. it

Tarkistus 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 

yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.
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Or. fr

Tarkistus 1952
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 

yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Or. fr

Tarkistus 1953
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 

yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Or. en
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Tarkistus 1954
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 

yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Or. pt

Tarkistus 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 

yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Or. fr
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Tarkistus 1956
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Kalastusoikeuksien ja yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien rekisteri

Or. it

Tarkistus 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri

Kalastusmahdollisuuksien rekisteri

Or. en

Tarkistus 1958
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä sekä 
varmistettava, että rekisteri asetetaan 
julkisesti saataville.

Or. en
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Tarkistus 1959
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
kalastusoikeuksien ja yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien rekisteri ja 
pidettävä sitä yllä.

Or. it

Tarkistus 1960
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltiot voivat perustaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien ja yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien rekisterin ja
pitää sitä yllä.

Or. en

Perustelu

Pakolliset siirrettävät kalastuskiintiöt voivat muodostaa merkittävän uhan pienille 
rannikkokalastusyhteisöille, eivätkä ne ratkaise kalastuksen rakenteellista 
ylikapasiteettiongelmaa.

Tarkistus 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
kalastusmahdollisuuksien rekisteri ja
pidettävä sitä yllä. Rekisteriin on 
kirjattava järjestelmät, jotka ovat olleet 
olemassa ennen 1 päivää tammikuuta 
2013. Rekisteriin on kirjattava haltijan 
nimi ja osoite ja tarvittaessa 
kalastusmahdollisuuden hankintahinta.
Rekisteri on julkinen.

Or. en

Tarkistus 1962
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 
rekisteri, jossa oikeudet jaetaan luokkiin,
ja pidettävä sitä yllä.

Or. es

Tarkistus 1963
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on perustettava 
siirrettävien kalastusoikeuksien ja 
yksittäisten kalastusmahdollisuuksien
rekisteri ja pidettävä sitä yllä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
rekisteri ja yksityiskohtaiset tiedot 
edellytyksistä, joilla 
kalastusmahdollisuudet on jaettu, ovat 
yleisön saatavilla.
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Or. es

Tarkistus 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. fr

Tarkistus 1965
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
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jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. fr

Tarkistus 1966
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. it
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Tarkistus 1967
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. en

Tarkistus 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
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kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. en

Tarkistus 1969
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. pt

Tarkistus 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
31 artikla
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Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.
3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Or. fr

Tarkistus 1971
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien siirto Siirrettävien kalastusoikeuksien 
alivuokraus

Or. en

Tarkistus 1972
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1973
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia ja mahdollisia muita 
kalastusmahdollisuuksia voidaan 
alivuokrata jäsenvaltiossa kyseisten 
oikeuksien tai muiden 
kalastusmahdollisuuksien hyväksyttävien 
haltijoiden kesken.

Or. en

Tarkistus 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

1. Jäsenvaltio voi milloin tahansa sallia 
kalastusoikeuksien siirrettävyyden 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken. 
Jäsenvaltiot voivat sallia siirrettävyyden 
tietyssä kalastuksessa ja kieltää sen 
muissa.
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1 a. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

Or. en

Perustelu

Annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa halutessaan käyttöön siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmä.

Tarkistus 1975
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä
kalastusoikeuksia voidaan siirtää
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

1. Kolme vuotta 
kalastusoikeusjärjestelmän käyttöönotosta 
kalastusoikeuksista tulee siirrettäviä 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

Or. en

Perustelu

Kun siirrettävyyttä koskeva viive lyhennetään kuudesta kolmeen vuoteen, saadaan 
todennäköisesti nopeammin tuloksia, jotka näkyvät kapasiteetissa. Siirrettävyys on hyvä asia 
myös poisheittämisen kieltämistä ajatellen, sillä se antaa kalastajille mahdollisuuden 
mukauttaa oikeudet todellisiin toteutuneisiin saaliisiin.

Tarkistus 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 

1. Kokonaisia tai osittaisia 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
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jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

Or. pt

Tarkistus 1977
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän käyttöön ottaneessa 
jäsenvaltiossa siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
kokonaan tai osittain kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken.

Or. pt

Tarkistus 1978
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

2. Jäsenvaltioiden on annettava lupa
toiseen jäsenvaltioon tai toisesta 
jäsenvaltiosta suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

Or. es

Tarkistus 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon samalla 
merialueella.

Or. en

Tarkistus 1981
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien tai muiden 
kalastusmahdollisuuksien 
alivuokraukseen ainoastaan, jos kaikki 
kyseiset siirrettävät kalastusoikeudet tai 
muut kalastusmahdollisuudet kuuluvat 
kyseisellä maantieteellisellä alueella 
kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden 
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sopimien hoitosääntöjen piiriin; 
kalastusoikeuksien täytäntöönpanoa voi 
valvoa mikä tahansa asianomainen 
jäsenvaltio.

Or. en

Tarkistus 1982
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta
suuntautuvaan siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoon.

2. Siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa
toisesta jäsenvaltiosta tuleville oikeuksien 
hyväksyttäville haltijoille ei saa kieltää 
kansalaisuuden perusteella.

Or. es

Tarkistus 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 A. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
jäsenvaltioiden on määritettävä kunkin 
kalastuksen osalta, millaisia rajoituksia 
siirrettävyydelle asetetaan, jotta voidaan 
välttää omistajuuden liiallinen 
keskittyminen, säilyttää laivastojen 
rakenne ja kehittää sitä, kannustaa 
käyttämään vähemmän vahinkoa 
aiheuttavia pyydyksiä, varmistamaan 
käyttömahdollisuudet pienimuotoisen 
kalastuksen ja rannikkokalastuksen 
harjoittajille sekä muille laivaston 
erityisille osille ja jotta voidaan välttää 
kalastusoikeuksien liiallinen 
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maantieteellinen keskittyminen. 
Rajoituksiin voi sisältyä:
(a) enimmäisprosentti, jotka tietyllä 
aluksen omistajalla tai yhteisellä 
hoitoryhmällä voi olla 
kalastusmahdollisuuksien osuuksista;
(b) vaatimus, että omistajan on oltava 
läsnä aluksella;
(c) oikeuksien siirron rajoittaminen 
tiettyyn kalastukseen tai kalastuslaivaston 
osiin;
(d) vaatimus, että oikeuden haltijan ja 
tämän kotisataman rannikkoyhteisön 
välillä on oltava taloudellinen kytkös;
(e) muu jäsenvaltion asianmukaiseksi 
katsoma siirrettävyyden rajoitus.

Or. pt

Tarkistus 1984
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1985
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

3. Jäsenvaltioiden on säänneltävä
siirrettävien kalastusoikeuksien
alivuokrausta määräämällä siihen avoimin 
ja puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä 28 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti, 
jotka on asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
siirrettävien kalastusoikeuksien siirtoa 
määräämällä siihen avoimin ja 
puolueettomin perustein sovellettavista 
edellytyksistä.

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä 
kalastusoikeuksien siirtoa määräämällä 
siihen avoimin ja puolueettomin perustein 
sovellettavista edellytyksistä.

Or. pt

Tarkistus 1987
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa määräämällä 
siihen avoimin ja puolueettomin perustein 
sovellettavista edellytyksistä.

3. Jäsenvaltiot voivat säännellä siirrettävien 
kalastusoikeuksien siirtoa määräämällä 
siihen avoimin ja puolueettomin perustein 
sovellettavista edellytyksistä. Ne voivat 
kieltää kiintiöiden siirron eri 
kiintiöluokkiin kuuluvien alusten välillä, 
kalastusoikeuksien liiallisen keskittymisen 
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tai kalastusoikeuksien siirron toimijoille, 
joiden päätoimialana ei ole kalastus.

Or. es

Tarkistus 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ilmoittaa 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille, mitä aavan 
meren laivastoihin sovellettavia 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmiä jäsenvaltiot ovat ottaneet 
käyttöön ja siitä, miten järjestelmät 
edistävät yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista, jotta voidaan 
perustaa kalastusoikeuksia koskeva 
yhteisön järjestelmä ja mahdollisesti 
sisämarkkinat.

Or. es

Tarkistus 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen voimassaoloaikana 
tutkitaan kalastusoikeuksien 
yhteisölähtöistä järjestelmää ja 
määritellään se ja luovutaan 
kalastusoikeuksien nykyisestä 
valtiolähtöisestä järjestelmästä, jotta 
järjestelmä voidaan sisällyttää yhteisen 
kalastuspolitiikan alalla tulevaisuudessa 
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annettaviin säädöksiin.

Or. es

Tarkistus 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Siirrettävät ja muut kuin siirrettävät 
kalastusoikeudet antavat tilapäisen 
oikeuden kalastaa kunkin jäsenvaltion 
vahvistamien vaatimusten ja ehtojen 
mukaisesti, eivätkä ne anna 
omistusoikeutta. Jäsenvaltio voi peruuttaa 
haltijan kalastusoikeudet, jos vaatimuksia 
ei noudateta.

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeudet ovat julkishyödyke, ja jäsenvaltioiden olisi voitava peruuttaa ne, jos 
kalastusoikeuden haltija ei noudata YKP-asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia.

Tarkistus 1991
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toimittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä kertomuksen 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamista 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmistä ja siitä, miten järjestelmät 
edistävät yhteisen kalastuspolitiikan 
tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
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sisämarkkinoiden luomista.

Or. es

Tarkistus 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Määrittäessään siirrettävien ja 
muiden kuin siirrettävien 
kalastusoikeuksien myöntämistä koskevia 
vaatimuksia jäsenvaltioiden on pyrittävä 
välttämään hallussapidettävien 
kalastusoikeuksien liiallinen 
keskittyminen, ja ne voivat 
(a) rajoittaa yhdelle haltijalle jaettavien 
kalastusoikeuksien osuutta;
(b) rajoittaa niiden kalastusoikeuksien 
lukumäärää, jotka voidaan rekisteröidä 
yhdelle alukselle;
(c) rajoittaa kaikenlaista 
kalastusoikeuksien siirtoa 
kalastuslaivaston tiettyjen osien välillä tai 
kieltää sen;
(d) rajoittaa kaikenlaista 
kalastusoikeuksien siirtoa tiettyjen 
maantieteellisten alueiden välillä 
rannikkoyhteisöjen suojelemiseksi tai 
kieltää sen;
(e) toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että haltijoilla on suora 
ja pitkän aikavälin intressi 
kalastustoimintaan;
(f) varata tietyn osuuden 
kalastusmahdollisuuksista jaettavaksi 
uusille tulokkaille;

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä välttääkseen 
kalastusoikeuksien keskittymisen muutamien harvojen toimijoiden käsiin.

Tarkistus 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tiedot, jotka koskevat vaatimuksia, 
kalastusoikeuksien jakamista ja 
hallussapitoa, asetetaan julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on ennen 
siirrettävien ja muiden kuin siirrettävien 
kalastusoikeuksien jakamista julkaistava 
selvitys, jossa selitetään, miten oikeudet 
on lakkautettava ja jaettava uudelleen.

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeudet ovat julkishyödyke, ja jäsenvaltioiden olisi voitava peruuttaa ne, jos 
kalastusoikeuden haltija ei noudata YKP-asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Tämän 
mahdollisuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, miten ne peruuttavat
kalastusoikeudet ja jakavat ne uudelleen.
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Tarkistus 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. fr

Tarkistus 1996
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. fr
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Tarkistus 1997
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. en

Tarkistus 1998
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. it
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Tarkistus 1999
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. en

Tarkistus 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. en
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Tarkistus 2001
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

vuokraus
1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.
2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. pt

Tarkistus 2002
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 2003
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä.

1. Yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia 
voidaan vuokrata kokonaisina tai 
osittaisina jäsenvaltion sisällä yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien haltijoille.
Vuokra-aika ei saa olla kalastusoikeuden 
kestoa pidempi.

Or. en

Tarkistus 2004
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi antaa luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Poistetaan.

Or. it


