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Tarkistus 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot antavat luvan toiseen 
jäsenvaltioon tai toisesta jäsenvaltiosta 
suuntautuvaan yksittäisten 
kalastusmahdollisuuksien vuokraukseen.

Or. es

Tarkistus 2006
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta kunkin jäsenvaltion 
kalastusmahdollisuuksia voitaisiin 
käyttää tehokkaasti, on otettava huomioon 
rajat ylittävien tuottajaryhmien 
olemassaolo.
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Or. es

Tarkistus 2008
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Voidaan perustaa rajat ylittäviä 
tuottajaryhmiä edistämään kunkin 
jäsenvaltion kalastusmahdollisuuksien 
parasta mahdollista käyttöä.

Or. es

Tarkistus 2009
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sallitaan yhden tai useamman 
jäsenvaltion tuottajaryhmät 
kalastusmahdollisuuksien järkevän 
käytön edistämiseksi.

Or. es

Tarkistus 2010
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
33 artikla
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Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

järjestelmän ulkopuolella olevien 
kalastusmahdollisuuksien jako

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 2011
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

järjestelmän ulkopuolella olevien 
kalastusmahdollisuuksien jako

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Siirrettävien kalastusoikeuksien 

järjestelmän ulkopuolella olevien 
kalastusmahdollisuuksien jako

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 2013
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolella olevien
kalastusmahdollisuuksien jako

Kalastusmahdollisuuksien jakaminen

Or. pt

Tarkistus 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 

Poistetaan.
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osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

Or. es

Tarkistus 2015
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka sille 
16 artiklan mukaisesti osoitetut 
kalastusmahdollisuudet voidaan jakaa sen 
lipun alla purjehtiville aluksille Sen on 
ilmoitettava jakomenetelmä komissiolle.

Or. fr

Tarkistus 2016
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka 
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille 28 artiklan 2 kohdan 
mukaisten avointen ja objektiivisten 
perusteiden nojalla. Perusteet asetetaan 
julkisesti saataville. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.
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Or. en

Tarkistus 2017
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka
sellaiset sille 16 artiklan mukaisesti 
osoitetut kalastusmahdollisuudet, joihin ei 
sovelleta siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää, voidaan jakaa sen lipun alla 
purjehtiville aluksille. Sen on ilmoitettava 
jakomenetelmä komissiolle.

1. Kukin jäsenvaltio päättää, kuinka sille 
16 artiklan mukaisesti osoitetut 
kalastusmahdollisuudet voidaan jakaa sen 
lipun alla purjehtiville aluksille Sen on 
ilmoitettava jakomenetelmä komissiolle.

Or. pt

Tarkistus 2018
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on annettava yksittäisiä 
kalastusmahdollisuuksia jakaessaan 
etusija avointen ja objektiivisten 
perusteiden mukaan toimiville 
kalastusaluksille. 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 
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ja EU:n ympäristövaatimusten 
asianmukainen noudattaminen sekä 
tieteellisten lausuntojen mukaan 
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;
f) ilmoitettu tuotanto ainakin kolmen 
edellisen vuoden ajalta.

Or. en

Tarkistus 2019
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä mainittujen 
kalastusmahdollisuuksien kauppa 
sallitaan sellaisten jäsenvaltioiden, joilla 
ei ole riittävän suurta laivastoa, jotta ne 
voisivat käyttää kaikkia 
kalastusmahdollisuuksiaan, ja toisaalta 
sellaisten jäsenvaltioiden välillä, joilla on 
riittämättömät mahdollisuudet niiden 
laivaston kapasiteettiin nähden. 
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Or. es

Tarkistus 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Välimeren erityiset siirtymäsäännöt; 
alueellisten käyttöoikeuksien järjestelmän 
käyttöönotto
 On perustettava tai nimettävä 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä tieteellinen 
elin, joka antaa Välimeren kalastusta 
koskevia tieteellisiä neuvoja tukemaan 
sitä, miten unionin ja jäsenvaltioiden 
viranomaiset noudattavat tämän 
asetuksen tavoitteita.
Tämän elimen on otettava huomioon 
kaikkien asianomaisten organisaatioiden 
ja myös kalastusalaa edustavien 
organisaatioiden, tieteellisen yhteisön, 
hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan 
kanta.

Or. el

Tarkistus 2021
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Heti, kun kaikki tiettyä kalakantaa 
varten myönnetyt kalastusmahdollisuudet 
on käytetty kansallisella ja/tai unionin 
tasolla, tätä kantaa koskeva kaikenlainen 
kalastustoiminta on lopetettava 



AM\905832FI.doc 11/175 PE491.362v01-00

FI

riippumatta siitä, onko kyse tahallisesta 
pyynnistä.

Or. en

Tarkistus 2022
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän uudelleentarkastelu

Viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio arvioi, kuinka 
hyvin asetuksen 27–33 artiklassa 
tarkoitettu siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmä toimii. 
Tarpeen mukaan se tekee järjestelmään 
tarvittavat muutokset esimerkiksi 
perustamalla siirrettävien 
kalastusoikeuksien yhteisön järjestelmän. 

Or. es

Perustelu

On säädettävä toimista, joiden avulla järjestelmää voidaan arvioida ja tarvittaessa tarkistaa.

Tarkistus 2023
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Kalastusoikeusjärjestelmän jakaminen
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Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön 
kalastusoikeusjärjestelmän kalavarojen 
säilyttämisen periaatteen mukaisesti, 
järjestelmän on: 
– oltava alueeseen perustuva kalastus- tai 
käyttöoikeus;
– oltava vapaaehtoinen;
– oltava ei-siirrettävä;
– oltava valtion hallinnoima, ja valtio 
päättää asianmukaisista sosiaalisista 
turvaverkoista, joilla tasapainotetaan 
kalastusoikeusjärjestelmän käyttöönoton 
työllisyysvaikutuksia;
– asetettava etusijalle kalastajat, jotka 
kalastavat sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta vastuullisella tavalla;
– otettava käyttöön selkeät toimet, joilla 
turvataan pienimuotoinen 
rannikkokalastus, ja otettava 
lähtökohdaksi yhteinen pienimuotoisen 
kalastuksen määritelmä;
– järjestelmä ei saa olla ainoa ehdotettu 
keino liikakapasiteetin vähentämiseksi, 
vaan siihen pitää liittää muita toimia, 
joilla on sama tavoite;
– otettava huomioon täytäntöönpanon 
vaikeudet merialueilla, joilla 
kiintiöjärjestelmää ei juuri sovelleta;
– otettava huomioon jaetun toimivallan 
periaate, koska kalastusoikeusjärjestelmä 
koskee kalastusmahdollisuuksien ja EU:n 
kalastuslaivaston taloudellista 
jakautumista;

Or. it

Tarkistus 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
33 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

33 b artikla
Alueellisten käyttöoikeuksien järjestelmän 

käyttöönotto
1. On perustettava tai nimettävä 31 
päivään joulukuuta 2014 mennessä 
tieteellinen elin, joka antaa tieteellisiä 
neuvoja, jotta saadaan tieteellisiä ohjeita 
tukemaan sitä, miten unionin ja 
jäsenvaltioiden viranomaiset noudattavat 
tämän asetuksen tavoitteita.
2. Jäsenvaltioiden on [kaksi vuotta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen] 
mennessä tunnistettava, nimettävä ja 
kartoitettava kaikki kalastukselta 
suojeltava alueet, jotka määritetään 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 
2 artiklan 2 kohdassa, jotka sisältävät 
seuraavat mutta eivät rajoitu niihin: 
mainitun asetuksen 4 artiklan mukaiset 
suojellut elinympäristöt, 6 artiklan 
mukaiset kalastukselta suojeltavat alueet 
ja 7 artiklan mukaiset kansalliset 
kalastukselta suojeltavat alueet sekä 
tämän asetuksen 7 a artiklan mukaiset 
kalakantojen elvyttämisalueet; 
jäsenvaltioiden on myös tunnistettava 
aluevesillään keskeisiä kalojen 
elinympäristöjä ja herkkiä alueita, joilla 
on meriheinäkasvustoa, korallien 
elinympäristöjä ja leväkalkkikasvustoja.
3. Viimeistään [kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] kaikki 2 
kohdassa nimetyt suojellut alueet 
suljetaan kaikelta kalastukselta vähintään 
viideksi vuodeksi, jotta kalakannat 
elpyisivät, ellei edellä 1 kohdassa 
tarkoitettu tieteellinen elin päätä 
kalastuskohtaisella arviolla, että kantoja 
ei liikakalasteta ja että kalastusta voidaan 
harjoittaa vaarantamatta 2 artiklan 
mukaisia tavoitteita ja vaarantamatta 
suojeltuja elinympäristöjä ja lajeja tietyllä 
kalastukselta suojatulla alueella. 
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Kalastustoiminta voidaan aloittaa 
uudelleen sen jälkeen, kun kaikki 
kalastustoiminta on kielletty jollakin 
toisella tai joillakin toisilla 
samankokoisilla alueilla.
4. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
alueellisten käyttöoikeuksien järjestelmä, 
jos ne eivät käytä 
kalastusoikeusjärjestelmää. Tällöin 
jäsenvaltioiden on rajattava aluevesiltään 
alueet, joilla niiden kalastusalukset 
toimivat, ja määritettävä, mitkä alukset 
voivat toimia kullakin näistä alueista. 
Kun jäsenvaltiot rajaavat 
kalastusalueitaan, niiden on erotettava 
sekä kalastuksen alueellinen laajuus 
kokonaisuudessaan että kaikkien 
kalastukselta suojattujen alueiden sijainti 
ja niiden on pyrittävä säilyttämään 
myönteiset heijastusvaikutukset, joita 
kalastukselta suojatuilta alueilta aiheutuu 
oikeuksien oikeutetuille haltijoille.
5. Alueellisten käyttöoikeuksien ei-
siirrettävissä oleva osuus, joka ilmaistaan 
alueellisesti rajattuina käyttäjän 
oikeuksina, yksittäisinä saalisrajoina tai 
yksittäisinä pyyntiponnistusrajoina tai 
niiden yhdistelmänä, jaetaan kullekin
ehdot täyttävälle alueellisten 
käyttöoikeuksien haltijalle noudattaen 27, 
28 ja 28 a artiklan mukaisia ehtoja ja 
muita vaatimuksia.
6. Kalastuskuolevuus on rajoitettava 
tasoille, jotka täyttävät 2 artiklan ehdot, ja 
unioni pyrkii tekemään yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa asetettaessa 
rajoja tällaisten kolmansien maiden 
kanssa yhteisten kalakantojen käytölle 
seuraavia periaatteita noudattaen:
a) asianomaisia kalastuskuolevuuden 
tasoja Välimerellä koskevat tieteelliset 
tiedot on hankittava parhaista 
mahdollisista lähteistä;
b) kalastuksessa, jota koskevia tietoja on 
rajoitetusti, kalastuskuolevuuden tasot 
määritetään käyttäen arviointimenetelmiä 
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ja kalastuksen valvontaa koskevia 
sääntöjä, jotka ovat sopivia sellaisen 
kalastuksen hallintaan, josta tietoja on 
vähän, ja jotka perustuvat merivesien 
hyvän ekologisen tilan arvioinnissa 
käytettävistä perusteista ja 
menetelmästandardeista annetun 
päätöksen 2010/477/EU liitteessä olevan 
B osan 3.1 ja 3.2 kohtaan, ja suunnitelma 
tietojen parantamiseksi laaditaan ensi 
tilassa osana sovellettavia monivuotisia 
ohjelma mutta viimeistään 31 päivänä 
heinäkuuta 2014;
c) jäsenvaltiot toteuttavat toimia 
laajentaakseen tietojen keräämistä 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 17 artiklan 
4 kohdan mukaisesti niin, että se kattaa
kaikkien lajien saaliit kaikilla 
kalastusaluksilla, virkistyskalastus 
mukaan lukien, 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä;
d) jäsenvaltiot voivat hyväksyä ja panna 
täytäntöön muita suojatoimia (kuten 
virkistyskalastuksen poissulkeminen tai 
rajoitukset, jotka koskevat määriä, 
pyydysten tyyppejä tai kalastusalueita tai 
kalastuksen ajankohtaa), jotka parantavat 
kalastuksensa tuottoa tai kannattavuutta.
7. On hyväksyttävä ja pantava täytäntöön 
seurattavuutta koskevia toimia sen 
varmistamiseksi, että alueelliset 
kalastusoikeuksien oikeutetut haltijat 
pysyvät määritetyillä kalastusalueilla 
ja/tai pyyntiponnistusten rajoissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaisten on otettava 
käyttöön mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että kaikki saaliit 
kirjataan päivittäin ja että kalastuksen 
tason tiedot annetaan saataviin 
noudattamisen varmistamiseksi sekä 
hoitoa ja tieteellistä arviointia varten.
8. Unioni tukee rahallisesti alueellisten 
käyttöoikeuksien määrittämistä ja 
toteuttamista. Unioni toteuttaa myös 
toimia, joilla vähennetään alueellisten 
käyttöoikeuksien mahdollisia kielteisiä 
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sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.
9. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
55 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka sisältävät 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 
kohtaan liittyviä oletustoimia, jos 
jäsenvaltio ei täytä sille näiden kohtien 
mukaisesti kuuluvia velvoitteitaan.

Or. it

Tarkistus 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
-34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-34 a artikla
Kalastuskapasiteetin määrittäminen

1. Jäsenvaltioiden kalastuslaivastojen 
koko määritetään niiden pyyntikyvyn 
perusteella. Komissio tekee tätä varten 
30. kesäkuuta 2013 mennessä ehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
2930/1986 muuttamisesta, jotta 
kapasiteetti määritellään seuraavien 
ominaisuuksien perusteella:
a) kokonaispituus
b) leveys
c) bruttovetoisuus
d) moottorin teho
e) pyydyksen tyyppi
f) pyydyksen koko (mukaan lukien 
käytettävien yksiköiden määrä)
g) muut mitattavissa olevat ominaisuudet, 
jotka vaikuttavat aluksen pyyntikykyyn.
2. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle 1 kohdassa tarkoitettuihin 
alusten ominaisuuksiin perustuvat 
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laivastojaan koskevat tarkistetut tiedot 31 
päivään joulukuuta 2013 mennessä. Jos 
ne eivät tee niin, niiden 
kalastusmahdollisuudet keskeytetään.
3. Komissio julkaisee 30 päivään 
kesäkuuta 2014 mennessä 
yksityiskohtaisen ja ajantasaisen luettelon 
kunkin jäsenvaltion kalastuslaivaston 
kapasiteetista. Komissio käyttää tämän 
asiakirjan taustana jäsenvaltioiden 
toimittamia tietoja ja muita tietoja, joita se 
saa käyttöönsä muun muassa 
tutkimuslaitoksilta, alueellisilta 
kalastuksenhoitojärjestöiltä jne. Luettelo 
on pohjana tarkistetuille 
kalastuskapasiteetin ylärajoille kullekin 
jäsenvaltiolle liitteessä II.
4. Jäsenvaltioiden on 30 päivään 
kesäkuuta 2014 mennessä välitettävä 
komissiolle ja julkistettava arvio kunkin 
niiden lipun alla purjehtivan laivaston 
osan asianomaisesta kapasiteetista niiden 
käytettävissä olevat mahdollisuudet 
huomioon ottaen.
5. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
esittämät arviot ennen niiden 
hyväksymistä. 

Or. en

Tarkistus 2026
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarvittaessa laivastojensa 
kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
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kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

Or. fr

Tarkistus 2027
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 2028
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Riippumatta mahdollisesti 
perustettavista siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmistä
jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, 
jotka käsittävät liikakapasiteettia 
edistävien tukien poistamisen, 
mukauttaakseen laivastojensa
kalastuskapasiteettia vakaan ja kestävän
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä. Niiden 
on ilmoitettava komissiolle toimistaan 
tasapainon aikaansaamiseksi niiden 
kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välillä, ja 
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näiden tietojen on oltava julkisesti 
saatavissa. 

Or. en

Tarkistus 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen
kalastuskapasiteetin ja omien
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on neljän vuoden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä
toteutettava laivastojensa 
kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi niiden
kalastuskapasiteetin ja niiden omien
kalastusmahdollisuuksien välillä 2 
artiklassa määritettyjen yleisten 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yksi suurimmista liikakalastuksen syistä on se, ettei kalastuskapasiteettia mukauteta 
riittävästi käytettävissä oleviin kalavaroihin. Jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
tämän asetuksen hyväksymisestä toteutettava toimia, joilla taataan tasapaino 
kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välillä.

Tarkistus 2030
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 

1. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa
toteutettava tarvittaessa laivastojensa 
kalastuskapasiteetin 
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tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

Or. en

Tarkistus 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä hyväksyttävä 
yksityiskohtainen ohjelma, jolla 
suoritetaan tarvittava niiden laivastojen
kalastuskapasiteetin mukauttaminen 
alusten lukumäärän ja ominaisuuksien 
osalta hyvän tasapainon saavuttamiseksi 
kyseisen kalastuskapasiteetin ja niiden
omien kalastusmahdollisuuksien välillä.
Mukautus on toteutettava ennen 31 
päivää joulukuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 2032
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on saatava tarvittavaa 
EU:n tukea, jotta ne voivat toteuttaa
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.
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Or. es

Tarkistus 2033
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja niiden omien
kalastusmahdollisuuksien välillä, jotta 
saavutetaan entistä kestävämmän ja 
tuottavamman kalastuksen tavoite.

Or. es

Tarkistus 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä. Toimet 
perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja ne 
suunnitellaan merten ekosysteemin 
säilyttämiseksi ja alan menestyksen 
edistämiseksi.

Or. el
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Tarkistus 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
laivastojensa kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimenpiteitä hyvän 
tasapainon saavuttamiseksi kyseisen 
kalastuskapasiteetin ja omien 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.
Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla 
on edelleen rahoitusvälineitä, joiden 
avulla kalastus voidaan lopettaa pysyvästi 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Or. es

Tarkistus 2036
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilman pyyntiponnistusten lisäämistä 
kaikkein syrjäisimpien alueiden laivastot 
voivat niiden erityisominaisuudet 
huomioon ottaen ja SEUT-sopimuksen 
349 artiklan mukaisesti saada edelleen 
erityistä tukea niiden uudenaikaistamista 
varten, jotta niiden toiminnan 
turvallisuutta ja toimintaympäristöä 
voidaan parantaa.

Or. pt

Tarkistus 2037
Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimet ovat luonteeltaan 
erilaisia, eivätkä ne rajoitu laivaston 
alusten määrän rajoittamiseen. 

Or. fr

Tarkistus 2038
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos jokin jäsenvaltio ylittää sallitun 
saaliinsa kalastusalueella vähintään 10 
prosentin verran kahtena peräkkäisenä 
vuotena, kalastusalueella katsotaan 
olevan liikaa kalastusmahdollisuuksia, ja 
jäsenvaltiot hyväksyvät vuoden kuluessa 
kapasiteetin vähentämissuunnitelman 34 
artiklan 1 b kohdan (uusi) mukaisesti ja 
ne tekevät kalastusoikeuksista siirrettäviä 
tällä kalastusalueella vuoden kuluessa 
riippumatta siitä, onko 31 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu siirtymäaika kulunut 
umpeen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on parannettu versio esittelijän tarkistuksesta 182. Jatkuvan liikakalastuksen pitäisi 
johtaa paitsi siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoon myös kapasiteetin 
vähentämissuunnitelmiin.

Tarkistus 2039
Jens Nilsson
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden 
on suoritettava kapasiteetin arviointi …* 
mennessä ja ilmoitettava sen tulokset 
komissiolle. Kapasiteetin arviointi käsittää 
arvion laivaston kokonaiskapasiteetista 
kalastuskohtaisesti ja laivaston osien 
mukaisesti arviointihetkellä ja sen 
vaikutuksista kalakantoihin ja 
laajempaan merten ekosysteemiin. Arviot 
tehdään noudattaen komission 
suuntaviivoja laivastojen kapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon entistä paremmalle 
arvioinnille. Jos arvioinnissa ilmenee 
ristiriitaa kansallisen kalastuskapasiteetin 
ja kansallisten kalastusmahdollisuuksien 
välillä, jäsenvaltioiden on vuoden 
kuluessa esitettävä komissiolle selvitys 
siitä, millaisin toimin jäsenvaltio aikoo 
vähentää kalastuskapasiteettia.

* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta. Meri- ja 
kalastusasioiden pääosasto, 2008. 
Kalastuskapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon entistä parempaa arviointia 
koskevat suuntaviivat. Raportointi-
indikaattorien käyttö neuvoston asetuksen 
2371/2002 (maaliskuu 2008) 14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Perustuu esittelijän tarkistukseen 179. Koska jäsenvaltiot voivat saada poikkeuksen 
siirrettävyydestä, jos ne täyttävät 34 artiklan velvoitteet, on tärkeää, että tämä artikla on 
mahdollisimman tiukka. Jos kansallinen kalastuskapasiteetti ja kansalliset 
kalastusmahdollisuudet ovat keskenään ristiriidassa, kapasiteetin arvioinnin pitää johtaa 
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toimiin, joita asianomainen jäsenvaltio toteuttaa.

Tarkistus 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden 
on suoritettava kapasiteetin arviointi 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta mennessä ja ilmoitettava 
sen tulokset komissiolle. Kapasiteetin 
arviointi käsittää arvion laivaston 
kokonaiskapasiteetista kalastuskohtaisesti 
ja laivaston osien mukaisesti 
arviointihetkellä ja sen vaikutuksista 
kalakantoihin ja laajempaan merten 
ekosysteemiin. Arviot tehdään noudattaen 
komission suuntaviivoja laivastojen 
kapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien 
välisen tasapainon entistä paremmalle 
arvioinnille. Jos arvioinnissa ilmenee 
ristiriitaa kansallisen kalastuskapasiteetin 
ja kansallisten kalastusmahdollisuuksien 
välillä, jäsenvaltioiden on vuoden 
kuluessa esitettävä komissiolle selvitys 
siitä, millaisin toimin jäsenvaltio aikoo 
vähentää kalastuskapasiteettia.
Jos tällaista selvitystä ei esitetä tai jos se 
ei sisällä erityisiä toimia kapasiteetin 
vähentämiseksi vaaditulla tavalla, 
jäsenvaltio ei ole oikeutettu saamaan 
mitään rahoitusta kalastukseen liittyviä 
toimia koskevista unionin varoista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot arvioivat kalastuskapasiteettinsa tasoa käytettävissä oleviin 
kalavaroihin nähden. Huolimatta velvoitteesta raportoida komissiolle monet jäsenvaltiot ovat 
laiminlyöneet sen, mikä on pahentanut liikakalastuksen ongelmaa EU:n vesillä. Jäsenvaltiot, 
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jotka eivät noudata velvoitetta arvioida kapasiteettia, pitäisi sulkea kalastustoimintaa 
koskevan EU:n tuen ulkopuolelle.

Tarkistus 2041
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kalastuskapasiteetin 
mukauttamistoimet ovat luonteeltaan 
erilaisia, eivätkä ne rajoitu laivaston 
alusten määrän rajoittamiseen. 

Or. fr

Tarkistus 2042
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden 
on suoritettava kapasiteetin arviointi …* 
mennessä ja ilmoitettava sen tulokset 
komissiolle. Kapasiteetin arviointi käsittää 
arvion laivaston kokonaiskapasiteetista 
kalastuskohtaisesti ja laivaston osien 
mukaisesti arviointihetkellä ja sen 
vaikutuksista kalakantoihin ja 
laajempaan merten ekosysteemiin. Arviot 
tehdään noudattaen komission 
suuntaviivoja laivastojen kapasiteetin ja 
kalastusmahdollisuuksien välisen 
tasapainon entistä paremmalle 
arvioinnille. Komissio varmistaa, että 
kaikki jäsenvaltiot noudattavat tällaisissa 
arvioissa yhteistä menettelyä.
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Or. en

Tarkistus 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siksi on viiden vuoden kuluessa 
käsiteltävä asianmukaisella tavalla sitä, 
miten annetaan teknistä ja rahallista 
apua, jotta kalastus voidaan lopettaa 
kokonaan ja jotta laivastojen kapasiteettia 
voidaan poistaa käytöstä tai mukauttaa 
tämän asetuksen liitteessä III ja IV 
säädettyihin toimiin. On myös 
ylläpidettävä tai pantava alulle tukea, 
jotta voidaan suojella alan työntekijöiden 
terveyttä ja turvallisuutta sekä taata 
alusten turvallisuus ja energiatehokkuus, 
ja on otettava käyttöön erilaisia 
innovaatioita, jotka parantavat 
tuottavuutta ilman, että ne lisäävät 
kalastuskapasiteettia.

Or. es

Tarkistus 2044
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kapasiteetti käsittää kaksi erityyppistä 
kapasiteettia, jotka määritetään tämän 
asetuksen 5 artiklassa:
a) 'kalastuskapasiteetilla' tarkoitetaan 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2930/86 4 
ja 5 artiklan mukaista aluksen vetoisuutta 
bruttotonneina (bt), kun huomioon 
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otetaan vain kalastukseen ja varastointiin 
käytettävät alueet, ja tehoa kilowatteina 
(kW),
b) 'oleskelukapasiteetilla' tarkoitetaan 
aluksella olevia tiloja, jotka on tarkoitettu 
pelkästään miehistön asumista ja lepoa 
varten.

Or. fr

Tarkistus 2045
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Sen estämättä, mitä 11 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä kapasiteetin 
vähentämissuunnitelmia …* mennessä 
kullekin kalastukselle, jossa 
kalastuskapasiteetti ei ole hyvässä 
tasapainossa käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien kanssa. 
Tällaisten kapasiteetin 
vähentämissuunnitelmien on johdettava 
kalastuskapasiteetin mukauttamiseen 
käytettävissä oleviin 
kalastusmahdollisuuksiin vuoden 
kuluessa kapasiteetin 
vähentämissuunnitelman voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Parannettu versio esittelijän tarkistuksesta 180. Kapasiteetin vähentämissuunnitelmat 
edellyttävät selkeitä tavoitteita ja määräaikoja.

Tarkistus 2046
Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alusta ei saa poistaa Euroopan 
kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 
2007–2013 myönnetyin julkisin varoin 
tuetusta laivastosta, ellei kalastuslisenssiä 
ja kalastuslupia ole ensin peruutettu.

2. Alusta ei saa poistaa julkisin varoin 
tuetusta laivastosta, ellei kalastuslisenssiä 
ja kalastuslupia ole ensin peruutettu ja ellei 
tämä tule voimaan sellaisten pyydettävien 
kalakantojen kalastusalueilla, joiden 
kannat eivät voi tuottaa kestävää 
enimmäistuottoaan.

Or. fr

Tarkistus 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alusta ei saa poistaa Euroopan 
kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 
2007–2013 myönnetyin julkisin varoin 
tuetusta laivastosta, ellei kalastuslisenssiä 
ja kalastuslupia ole ensin peruutettu.

2. Alusta ei saa poistaa, ellei 
kalastuslisenssiä ja kalastuslupia ole ensin 
peruutettu.

Or. en

Perustelu

Käytöstäpoistoon ei saa käyttää Euroopan unionin veronmaksajien varoja. Ei ole juuri 
todisteita siitä, että tämä olisi toiminut aiemmin, ja on sen sijaan paljon todisteita siitä, että 
veronmaksajat ovat näin saaneet heikon vastineen rahoilleen ja että toimet eivät ole johtaneet 
kapasiteetin pienenemiseen.

Tarkistus 2048
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta



PE491.362v01-00 30/175 AM\905832FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisella tuella käytöstä poistettujen 
kalastusalusten kalastuskapasiteettia ei 
korvata uudella kapasiteetilla.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jos liitteen II mukaisia kalastuskapasiteetin ylärajoja noudatetaan, ei tarvita lisätoimia.

Tarkistus 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisella tuella käytöstä poistettujen 
kalastusalusten kalastuskapasiteettia ei 
korvata uudella kapasiteetilla.

3. Käytöstä poistettujen kalastusalusten 
kalastuskapasiteettia ei korvata uudella 
kapasiteetilla.

Or. en

Perustelu

Käytöstäpoistoon ei saa käyttää Euroopan unionin veronmaksajien varoja. Ei ole juuri 
todisteita siitä, että tämä olisi toiminut aiemmin, ja on sen sijaan paljon todisteita siitä, että 
veronmaksajat ovat näin saaneet heikon vastineen rahoilleen ja että toimet eivät ole johtaneet 
kapasiteetin pienenemiseen. Kapasiteetti pitäisi myös säilyttää tasolla, jolla voidaan 
varmistaa tehokas kapasiteetin yläraja.

Tarkistus 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2013 niiden 

Poistetaan.
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laivaston kalastuskapasiteetti ei missään 
vaiheessa ylitä 35 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja kalastuskapasiteetin 
ylärajoja.

Or. en

Perustelu

Kalastuskapasiteetin määritelmä ei ole enää asianmukainen. 5 artiklan 1 kohtaan esitetyn 
tarkistuksen mukainen uusi määritelmä koskee alusten lukumäärää bruttotonnien ja 
kilowattien asemesta.

Tarkistus 2051
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2013 niiden 
laivaston kalastuskapasiteetti ei missään 
vaiheessa ylitä 35 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja kalastuskapasiteetin ylärajoja.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden laivaston kalastuskapasiteetti ei 
missään vaiheessa ylitä 35 artiklan 
mukaisesti vahvistettuja 
kalastuskapasiteetin ylärajoja.

Or. en

Tarkistus 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2013 niiden laivaston 
kalastuskapasiteetti ei missään vaiheessa 
ylitä 35 artiklan mukaisesti vahvistettuja
kalastuskapasiteetin ylärajoja.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2013 niiden laivaston 
kalastuskapasiteetti mukautetaan 35 
artiklan mukaisesti vahvistettuihin
kalastuskapasiteetin ylärajoihin.

Or. pt
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Tarkistus 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2013 niiden 
laivaston kalastuskapasiteetti ei missään 
vaiheessa ylitä 35 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja kalastuskapasiteetin ylärajoja.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2015 niiden 
laivaston kalastuskapasiteetti ei missään 
vaiheessa ylitä 35 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja kalastuskapasiteetin ylärajoja.

Or. es

Tarkistus 2054
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettua 
kalastuskapasiteetin ylärajojen uudelleen 
laskemista varten delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2055
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista toteutetuista toimista, 
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joilla pyritään vakaaseen ja kestävään 
tasapainoon niiden kalastuskapasiteetin 
ja kalastusmahdollisuuksien välillä, ja 
niiden on julkistettava tiedot.

Or. en

Tarkistus 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltiot eivät mukauta 
laivastojaan edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuun päivämäärään mennessä, 
asianomaisten laivastojen osien 
kalastusmahdollisuudet keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 2057
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos jäsenvaltio ei saavuta tuloksia, 
joihin tämän artiklan mukaisesti käyttöön 
otetuilla toimenpiteillä pyritään, sille 
yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnettävää unionin rahoitustukea 
lykätään tai se keskeytetään.

Or. en

Tarkistus 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset



PE491.362v01-00 34/175 AM\905832FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
kalastuskapasiteetin ylärajojen uudelleen 
laskemista varten delegoituja säädöksiä 
55 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jotta unionin aluksille voitaisiin 
antaa kalastuslupa tai hyväksyntä, niillä 
on oltava neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 mukaisesti annettu voimassa 
oleva moottoritodistus.

Or. en

Tarkistus 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalastuskapasiteetin hallinnointi Kalastuskapasiteetin kalastuksen 
rakenteellisen ylikapasiteetin hallinnointi

Or. en
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Perustelu

Vaikka kalastuskapasiteetin ja kalastuskapasiteetin ylärajojen käsitteet ovatkin vielä 
asianmukaisia, mutta tulevaisuudessa niitä ohjaa kalastuksen rakenteellisen liikakapasiteetin 
käsite. Siinä otetaan huomioon alusten määrän, taloudelliset perusteet sekä käytettävissä 
olevat kalavarat, kun ylärajoja määritetään. 

Tarkistus 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kalastuskapasiteetin hallinnointi Lisäys- ja poistojärjestelmä

Or. en

Tarkistus 2062
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin ylärajat liitteen II 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin tiukat ylärajat liitteen 
II mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kalastuskapasiteetin ylärajat ovat tarpeellisia välineitä kalastuskapasiteetin hallinnassa. 
Jäsenvaltioiden on noudatettava niitä.

Tarkistus 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle asetetaan 
kalastuskapasiteetin ylärajat liitteen II 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion laivaston 
kapasiteetti jaetaan osiin sellaisten 
merialueiden mukaisesti, joilla kukin 
laivaston osa toimii. Jako suoritetaan 
erityisesti sellaisten alusten mukaan, jotka 
toimivat syrjäisimmillä alueilla ja jotka 
toimivat vain yhteisön vesien 
ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 2064
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle 
asetetaan kalastuskapasiteetin ylärajat 
liitteen II mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä 
varmistamaan, että sen laivaston 
kapasiteetti on hyvässä tasapainossa sen 
kalastusmahdollisuuksien kanssa.

Or. en

Tarkistus 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle 
asetetaan kalastuskapasiteetin ylärajat
liitteen II mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion laivastoon 
sovelletaan olemassa olevia
kalastuskapasiteetin ylärajoja liitteen II 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On jo olemassa mekanismi, jolla käsitellään bruttotonneihin ja kilowatteihin perustuvia 
kalastuskapasiteetin ylärajoja, ja lähtökohtana on oltava sen noudattaminen. Tulevaisuudessa 
on määritettävä uusia tasoja, jotka perustuvat kapasiteetin ja rakenteellisen liikakapasiteetin 
uuteen määrittelyyn.

Tarkistus 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion laivastolle
asetetaan kalastuskapasiteetin ylärajat 
liitteen II mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on hallinnoitava 
laivastojaan koskevia lisäyksiä ja poistoja 
siten, että laivastoon ilman julkista tukea 
tehtävän uuden kapasiteetin lisäyksen 
vastapainona on aikaisempi ilman julkista 
tukea tehty kapasiteetiltaan vähintään 
samansuuruinen poisto.

Or. en

Tarkistus 2067
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on hallinnoitava 
laivastoa koskevia lisäyksiä ja poistoja 
siten, että laivaston uuden kapasiteetin 
lisäyksen vastapainona on aikaisempi 
ilman julkista tukea tehty kapasiteetiltaan 
vähintään samansuuruinen poisto.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus perustuu vanhan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistus 2068
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Poisto liittyy 27–33 artiklan poistamiseen. Jos siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat 
säännökset poistetaan, 35 artiklan 2 kohta ja 35 artiklan 3 kohta ovat tarpeettomia.

Tarkistus 2069
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 

Poistetaan.
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kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Or. en

Tarkistus 2070
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2072
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin 
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota
olemaan sisällyttämättä 1 kohdan 
mukaisesti vahvistettuihin
kalastuskapasiteetin ylärajoihin 
kalastusaluksia, joihin sovelletaan 27 
artiklan mukaisesti vahvistettua 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmää. Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

2. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota
jättämään 1 kohdan mukaisesti
vahvistetuissa kalastuskapasiteetin
ylärajoissa huomiotta kaikki 
kalastusalukset riippumatta siitä, 
sovelletaanko niihin 27 artiklan mukaisesti 
vahvistettua siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää vai ei.
Tällaisessa tapauksessa 
kalastuskapasiteetin ylärajat on laskettava 
uudelleen siten, että huomioon otetaan 
kalastusalukset, joihin siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Or. es

Tarkistus 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioihin sovelletaan edellä 1 
kohdassa määritettyjen olemassa olevien 
kalastuskapasiteetin ylärajojen lisäksi 
uusia kalastuskapasiteetin tasoja, jotka 
perustuvat kalastuskapasiteetin ja 
kalastuksen rakenteellisen 
liikakapasiteetin uusiin määritelmiin.

Or. en

Perustelu

Nykyinen kalastuskapasiteetin ylärajojen järjestelmä ei ole asianmukainen, kun otetaan 
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huomioon kalastuskapasiteetin ja kalastuksen rakenteellisen liikakapasiteetin uudet 
määritelmät. Lyhyellä aikavälillä noudatetaan nykyistä järjestelmää, mutta tulevaisuudessa 
taloudelliset perusteet ja käytettävissä olevat resurssit sanelevat kalastuskapasiteetin ylärajat.

Tarkistus 2075
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Poisto liittyy 27–33 artiklan poistamiseen. Jos siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevat 
säännökset poistetaan, 35 artiklan 2 kohta ja 35 artiklan 3 kohta ovat tarpeettomia.

Tarkistus 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2077
Carmen Fraga Estévez
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan säännökset katsotaan perustoimiksi, eivätkä ne sen vuoksi voi kuulua 
delegoitujen säädösten piiriin.

Tarkistus 2078
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2 Poistetaan.
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kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2080
Ulrike Rodust

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 ja 2
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 
kohdassa tarkoitettua kalastuskapasiteetin 
ylärajojen uudelleen laskemista varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti. Komissio ehdottaa liitteen II 
tarkistamista …1 mennessä, ja se 
harkitsee kapasiteetin ylärajojen 
asettamista eri osille, kuten kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten 
alaisuudessa toimiville aluksille tai 
tietyillä kalastusalueilla toimiville 
aluksille.

Or. en

Tarkistus 2081
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten kaikkien alojen
ominaisuuksista ja toiminnasta tiedot, joita 
tarvitaan tämän asetuksen nojalla 
vahvistettujen toimenpiteiden 
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hallinnoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 2082
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten omistajuudesta,
ominaisuuksista, pyydyksistä ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

__________________
1 EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. es

Tarkistus 2083
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava ja 
julkistettava niiden lipun alla purjehtivien 
unionin kalastusalusten ominaisuuksista, 
pyydysten ominaisuuksista, 
omistajuudesta sekä alueiden ja ajan 
mukaisesti niiden toimintaa koskevat
tiedot, joita tarvitaan tämän asetuksen 
nojalla vahvistettujen toimenpiteiden 
hallinnoimiseksi.
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Or. en

Tarkistus 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kirjattava niiden 
lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
asianomaisten alueellisten viranomaisten 
sekä alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa kaikkien olennaisten 
tietojen keräämiseksi sekä kirjattava 
niiden lipun alla purjehtivien unionin 
kalastusalusten ominaisuuksista ja 
toiminnasta tiedot, joita tarvitaan tämän 
asetuksen nojalla vahvistettujen 
toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

Or. es

Tarkistus 2085
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava joka vuosi
komission käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot sekä kopio niiden ajantasaisista 
alusrekistereistä.

Or. fr

Perustelu

Kalastuskapasiteetin ylärajat ovat tarpeellisia välineitä kalastuskapasiteetin hallinnassa. 
Alusrekisterit, jotka osoittavat kunkin jäsenvaltion laivaston tilan, ovat tarpeen Euroopan 
unionin kapasiteetin arvioimiseksi tarkasti. Siksi tällaiset alusrekisterit ovat keskeinen väline 
arvioitaessa unionin laivaston kapasiteettia. Jäsenvaltioiden on pidettävä ne ajan tasalla ja 
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esitettävä ne komissiolle.

Tarkistus 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja 
tiedot on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava 
komission käyttöön 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. pt

Tarkistus 2088
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio perustaa unionin 
kalastuslaivastorekisterin, joka sisältää sen 
2 kohdan nojalla saamat tiedot.

3. Komissio perustaa unionin 
kalastuslaivastorekisterin, joka sisältää sen 
2 kohdan nojalla saamat tiedot.
Alusrekisteri on jaettava selvästi alemman 
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tason osiin kunkin jäsenvaltion osalta.

Or. en

Tarkistus 2089
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 1 
kohdassa tarkoitettujen tietojen määrittelyä 
varten.

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden, parlamentin sekä 
neuvoston käyttöön. Siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen määrittelyä varten.

Or. fr

Tarkistus 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 1 
kohdassa tarkoitettujen tietojen määrittelyä 
varten.

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Neuvosto ja 
parlamentti voivat siirtää komissiolle
vallan antaa delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen määrittelyä varten.

Or. es

Tarkistus 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 1 
kohdassa tarkoitettujen tietojen määrittelyä 
varten.

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden ja yleisön käyttöön, ja 
niiden on oltava julkisesti saatavissa.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.

Or. en

Tarkistus 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden käyttöön. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti 1 
kohdassa tarkoitettujen tietojen määrittelyä 
varten.

4. Unionin kalastuslaivastorekisteriin 
sisältyvät tiedot on saatettava kaikkien 
jäsenvaltioiden ja yleisön käyttöön.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.

Or. en

Perustelu

EU:n kalastuksenhallinnan avoimuutta on parannettava. Kalastusresurssien omistajien ei 
pitäisi olla salaisuus.

Tarkistus 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Seuraavat tiedot ovat julkisia:
a) aluksen nimi, yhteisön kalastusaluksen 
rekisterinumero ja fyysiset ominaisuudet;
b) alusten lisenssit ja luvat;
c) aluksen omistajan nimi ja osoite.

Or. en

Tarkistus 2094
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean kuuleminen

1. Tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa on kuultava 
säännöllisesti kysymyksistä, jotka liittyvät 
merten elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen, käyttämiseen ja 
hallinnointiin, ottaen huomioon 
biologiset, taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat.
2. Komissio ottaa tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean kannan 
huomioon esittäessään ehdotuksia tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
V a osa (uusi) – 36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

V a OSA
KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN 

JAKAMISPERUSTEET
36 a artikla

Pääsyä koskevat perusteet
Kalastusmahdollisuuksia jaettaessa 
jäsenvaltioiden on käytettävä avoimia, 
määrällisiä, oikeudenmukaisia ja 
todennettavissa olevia perusteita ja 
myönnettävä pääsy ensisijaisesti 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestäville kalastusmenetelmille. 
Perusteissa otetaan huomioon muun 
muassa:
– merelliseen ympäristöön kohdistuva 
vaikutus,
– pyydysten tai kalastusmenetelmien 
valikoivuus,
– energiankulutus ja päästöt,
– luodut työpaikat,
– työolot ja -ehdot,
– tuotteiden laatu,
– panos paikalliseen talouteen,
– toimijan sääntöjen noudattamisen 
historia.
Etusijalle on asetettava kalastus, jonka 
saaliita käytetään ihmisravinnoksi.
Jäsenvaltiot arvioivat kolmen vuoden 
välein kaikkien niiden lipun alla 
purjehtivia aluksia käyttävien yksittäisten 
toimijoiden toimintaa. Toimintaa koskevat 
tiedot viedään tietokantaan, joka on 
komission, valvontaviraston ja pyynnöstä 
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kolmansien maiden käytettävissä. 

Or. en

Tarkistus 2096
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämisen, hallinnoinnin ja kestävän 
hyödyntämisen on perustuttava 
parhaaseen kalakantoja koskevaan 
tietoon sekä parhaaseen ympäristöä 
koskevaan, tekniseen ja sosioekonomiseen 
tietoon. Siksi jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

Or. fr

Tarkistus 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa ja vesiviljelyn 
hoidossa tarvittavia biologisia, teknisiä, 
ympäristöä koskevia ja sosioekonomisia 
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saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

tietoja, käsiteltävä ne ja saatettava ne
julkisesti saataviin ja myös tieteellisen 
tutkimustiedon loppukäyttäjien saataville, 
mukaan luettuina komission nimeämät 
elimet. Näiden tietojen avulla olisi 
erityisesti voitava arvioida

Or. en

Tarkistus 2098
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Unioni antaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta riittävän 
rahallisen tuen näiden tietojen
saamiseksi. Näiden tietojen avulla olisi 
erityisesti voitava arvioida

Or. pt

Tarkistus 2099
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa ja vesiviljelyn 
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teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

hoidossa tarvittavia biologisia, teknisiä, 
ympäristöä koskevia ja sosioekonomisia 
tietoja, käsiteltävä ne ja saatettava ne 
tieteellisen tutkimustiedon loppukäyttäjien
sekä suuren yleisön saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

Or. es

Tarkistus 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa ja vesiviljelyn 
hoidossa tarvittavia biologisia, teknisiä, 
ympäristöä koskevia ja sosioekonomisia 
tietoja, käsiteltävä ne ja saatettava ne 
tieteellisen tutkimustiedon loppukäyttäjien
sekä suuren yleisön saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

Or. es

Tarkistus 2101
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa sekä kalavarojen ja 
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teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

alan taloudellisen tilanteen arvioinnissa
tarvittavia biologisia, teknisiä, ympäristöä 
koskevia ja sosioekonomisia tietoja. Niiden 
on käsiteltävä näitä tietoja ja saatettava ne 
tieteellisen tutkimustiedon loppukäyttäjien 
saataville, mukaan luettuina komission 
nimeämät elimet. Kyseisten tietojen avulla 
olisi erityisesti voitava arvioida

Or. el

Tarkistus 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien ja osapuolten saataville, 
mukaan luettuina komission nimeämät 
elimet. Kyseisten tietojen avulla olisi 
erityisesti voitava arvioida

Or. pt

Tarkistus 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 

1. Meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämisen, hallinnoinnin ja kestävän 
hyödyntämisen on perustuttava 
parhaaseen kalakantoja koskevaan 
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sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

tietoon sekä parhaaseen ympäristöä 
koskevaan, tekniseen ja sosioekonomiseen 
tietoon. Siksi jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

Or. fr

Tarkistus 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet.
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti 
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja ottaen 
asianmukaisella tavalla huomioon 
alueellistamista koskevat vaatimukset, 
käsiteltävä ne ja saatettava ne paikallisten 
viranomaisten ja tieteellisen 
tutkimustiedon loppukäyttäjien saataville, 
mukaan luettuina komission nimeämät 
elimet. Kyseisten tietojen avulla olisi 
erityisesti voitava arvioida

Or. es

Tarkistus 2105
Izaskun Bilbao Barandica

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

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet. 
Kyseisten tietojen avulla olisi erityisesti
voitava arvioida

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä 
ekosysteemilähtöisessä 
kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, 
teknisiä, ympäristöä koskevia ja 
sosioekonomisia tietoja, käsiteltävä ne ja 
saatettava ne tieteellisen tutkimustiedon 
loppukäyttäjien saataville, mukaan 
luettuina komission nimeämät elimet, 
joiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
alueellisten viranomaisten ja alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien kanssa. 
Tiedot on kerättävä vuosittain ja niiden
avulla olisi voitava arvioida

Or. es

Tarkistus 2106
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa;

(a) hyödynnettyjen meren biologisten 
luonnonvarojen tilaa, jotta edistetään 
kalakantojen ylläpitämistä tai elvyttämistä 
suuremmalle tasolle kuin millä 
mahdollistetaan kestävä enimmäistuotto 
vuoteen 2015 mennessä ja suuremmalle 
tasolle kuin millä mahdollistetaan kestävä 
taloudellinen enimmäistuotto vuoteen 
2020 mennessä ja saavutetaan ympäristön 
hyvä tila vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen voimakkuutta niin, että 
erotetaan toisistaan selvästi teollinen ja 
ei-teollinen kalastus, sekä vaikutuksia, 
joita kalastustoiminnasta kohdistuu meren 
biologisiin luonnonvaroihin ja 
meriekosysteemeihin; sekä

Or. en

Tarkistus 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin
erityisesti suhteessa sellaiseen 
kalastuskuolevuuden viiteraja-arvoon, 
joka tuottaa kestävän enimmäistuoton; 
sekä

Or. en

Tarkistus 2109
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta
kohdistuu meren biologisiin 

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita laajamuotoisesta ja 
erityisesti teollisesta kalastus- ja 
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luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

vesiviljelytoiminnasta kohdistuu meren 
biologisiin luonnonvaroihin ja 
meriekosysteemeihin; sekä

Or. es

Tarkistus 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen voimakkuutta, sen ajallisia 
ja tilaan liittyviä malleja sekä vaikutuksia, 
joita kalastustoiminnasta kohdistuu meren 
biologisiin luonnonvaroihin ja 
meriekosysteemeihin ja ympäristön hyvän 
tilan saavuttamiseen; sekä

Or. en

Tarkistus 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta 
kohdistuu meren biologisiin 
luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin; 
sekä

(b) kalastuksen voimakkuutta sekä 
vaikutuksia, joita kalastustoiminnasta
kokonaisuudessaan kohdistuu meren 
biologisiin luonnonvaroihin ja 
meriekosysteemeihin; sekä

Or. el

Tarkistus 2112
Ana Miranda
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalojen
sosioekonomista tilannetta unionin vesillä 
ja niiden ulkopuolella.

(c) kalastusalan sekä laajan ja 
intensiivisen vesiviljely- ja jalostusalan
sosioekonomista tilannetta unionin vesillä 
ja niiden ulkopuolella.

Or. es

Tarkistus 2113
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) johtopäätöksiä, jotka liittyvät 
kalastuksenhoitoon sekä sopivien 
hoitovälineiden valintaan kestävän 
kalastuksen varmistamiseksi.

Or. el

Tarkistus 2114
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tällaisten toimien toteuttamisen 
sosioekonomisia vaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 2115
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) työllisyysasteen todellista kehitystä ja 
sen tulevia vaikutuksia.

Or. es

Tarkistus 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) kalastuksen pysyvälle lopettamiselle 
ja alusten käytöstäpoistolle annetun tuen 
tulokset.

Or. es

Tarkistus 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 2. Jäsenvaltioiden ja EU:n elinten on

Or. es

Tarkistus 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
tarkkoja ja luotettavia;

(a) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
tarkkoja ja luotettavia ja että tiedot 
kerätään yhdenmukaisella tavalla 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 2119
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) varmistettava, että kerätyt tiedot ovat 
tarkkoja ja luotettavia;

(а) varmistettava, että tiedot kerätään 
ajallaan ja että kerätyt tiedot ovat tarkkoja 
ja luotettavia;

Or. bg

Tarkistus 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vältettävä päällekkäisyyttä tietojen 
keruussa eri tarkoituksiin;

(b) perustettava koordinointimekanismeja, 
jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä 
tietojen keruussa eri tarkoituksiin;

Or. es

Tarkistus 2121
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja tarvittaessa 
kerättyjen tietojen asianmukainen suoja ja 
luottamuksellisuus;

(c) varmistettava kerättyjen tietojen 
turvallinen varastointi ja tarvittaessa 
kerättyjen tietojen asianmukainen suoja;

Or. pt

Tarkistus 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja -
järjestelmiin.

(d) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on yhdessä Euroopan 
parlamentin kanssa tietojen olemassaolon 
ja laadun tarkastamiseksi pääsy kerättyjen 
tietojen käsittelyssä käytettäviin 
kansallisiin tietokantoihin ja -järjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja 
-järjestelmiin.

(d) varmistettava, että komissiolla tai sen 
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja 
-järjestelmiin;
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Or. pt

Tarkistus 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistettava, että komissiolla tai sen
nimeämillä elimillä on tietojen 
olemassaolon ja laadun tarkastamiseksi 
pääsy kerättyjen tietojen käsittelyssä 
käytettäviin kansallisiin tietokantoihin ja 
-järjestelmiin.

(d) välitettävä komissiolle tai sen
nimeämille elimille kerätyt tiedot, 
varmistettava niiden olemassaolo ja laatu 
ja käsiteltävä niitä yhdenmukaisella 
tavalla.

Or. es

Tarkistus 2125
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistettava, että tieteellisessä 
tutkimustiedoissa ja menettelyissä otetaan 
huomioon happamoitumisen ja meren 
lämpötilan kaltaiset tekijät tietoja 
kerättäessä, jolloin varmistetaan, että 
tiedot kerätään eri alueilta ympäri 
vuoden.

Or. en

Tarkistus 2126
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) annettava osapuolten saataviin 
asianmukaiset tiedot ja menettelyt, joiden 
avulla ne on saatu, ottaen huomioon 
tällaisten osapuolten mahdollisesti 
antamat täydentävät tiedot.

Or. pt

Tarkistus 2127
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) komissio varmistaa, että kaikilla 
alan toimijoilla sekä EU:n yleisöllä on 
oikeus tutustua näihin tietokantoihin;

Or. es

Tarkistus 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle vuosittain 
yhteenvetokertomus, joka sisältää 
luettelon kalastusalueista, joilla tietoja on 
kerättävä, ja osoittaa kussakin 
tapauksessa ja luokassa, onko vaatimus 
täytetty. Yhteenvetokertomus on asetettava 
julkisesti saataville.

Or. en
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Perustelu

Huolimatta jäsenvaltioiden velvoitteesta antaa kalastustaan koskevia tieteellisiä tietoja, 
monet jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet asian. Jäsenvaltioiden, jotka eivät noudata tätä 
velvoitetta, on ilmoitettava, mitä kalastusalueita ne eivät ole arvioineet.

Tarkistus 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon ja sosioekonomisen tiedon
keruun ja hallinnan kansallinen 
koordinointi kalastuksenhoitoa varten. Tätä 
varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

Or. es

Tarkistus 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen. 
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen. 
Komissiolle ja Euroopan parlamentille on 
ilmoitettava kansallisista 
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koordinointikokouksiin. koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

Or. en

Tarkistus 2131
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon ja sosioekonomisen tiedon
keruun ja hallinnan kansallinen 
koordinointi kalastuksenhoitoa varten. Tätä 
varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

Or. es

Tarkistus 2132
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava
koordinointikokouksiin.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se voidaan kutsua
koordinointikokouksiin.
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Or. pt

Tarkistus 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon keruun ja hallinnan 
kansallinen koordinointi kalastuksenhoitoa 
varten. Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tutkimustiedon ja sosioekonomisen tiedon
keruun ja hallinnan kansallinen 
koordinointi kalastuksenhoitoa varten.
Tietojen keruuta ja hallinnointia 
koskevassa kansallisessa suunnittelussa 
on otettava huomioon 
alueellistamiskriteerit, millä edistetään 
alueellisten viranomaisten osallistumista. 
Sekä kalastusalan että paikallisten 
tutkimuskeskusten osallistumista 
tieteellisten tietojen keräämiseen tuetaan. 
Tätä varten ne nimeävät kansallisen 
vastuuhenkilön ja järjestävät vuosittain 
kansallisen koordinointikokouksen.
Komissiolle on ilmoitettava kansallisista 
koordinointitoimista, ja se on kutsuttava 
koordinointikokouksiin.

Or. es

Tarkistus 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio koordinoi kaikkien 
jäsenvaltioiden toimia parantaakseen 
tietojen keruuta.

Or. es
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Tarkistus 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Vuoden kuluessa YKP:n 
uudistuksesta komissio tekee ehdotuksen 
eurooppalaisen rekisterin perustamisesta 
sekä tietojen asianmukaisista keräämis- ja 
käsittelymenetelmistä.

Or. es

Tarkistus 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on koordinoitava 
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

4. Jäsenvaltioiden on komission avulla 
koordinoitava tiedonkeruutoimintansa 
samalla merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

Or. es

Tarkistus 2137
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on koordinoitava 
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

4. Jäsenvaltioiden on tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa koordinoitava 
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

Or. es

Perustelu

Komission on toimittava entistä aktiivisemmin tieteellisten tietojen keruussa, ja sen pitäisi 
siksi tarjota tässä kohdassa tarkoitettua koordinointia.

Tarkistus 2138
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on koordinoitava
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

4. Komissio välttää hallinnollista 
päällekkäisyyttä ja varmistaa, että 
jäsenvaltiot koordinoivat
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan 
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

Or. es
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Tarkistus 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on koordinoitava 
tiedonkeruutoimintansa samalla 
merialueella toimivien muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, ja niiden on kaikin 
tavoin pyrittävä koordinoimaan
toimintansa niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden suvereniteettiin tai 
lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita on 
samalla merialueella.

4. Komissio varmistaa, että eri
jäsenvaltioiden samalla merialueella
harjoittamaa tiedonkeruutoimintaa 
koordinoidaan, ja pyrkii kaikin tavoin
koordinoimaan niiden toimintaa sellaisten
kolmansien maiden kanssa, joiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvia vesialueita on samalla 
merialueella.

Or. es

Tarkistus 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa. Siinä 
tunnustetaan nimenomaisesti 
täytäntöönpanopöytäkirja, jota tukevat 
kalastusviranomaisten, 
tieteenharjoittajien ja kunkin 
asianomaisen kalastusalan väliset tiiviit 
suhteet. Monivuotisilla ohjelmilla on 
oltava tavoitteet kerättävien tietojen 
tarkkuuden osalta sekä aggregointitasojen 
osalta tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä 
varten.

Or. es
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Tarkistus 2141
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat asetuksen N:o 2008/199/EY 
puitteissa, ja sitä tarkastellaan ja/tai 
tarkistetaan tai se korvataan tarvittaessa 
vähintään vastaavan tasoisilla puitteilla, 
joissa pannaan täytäntöön tämän artiklan 
säännökset. Uudella monivuotisella 
ohjelmalla säädellään tietojen keräämistä, 
hallintaa ja käyttöä vuodesta 2014 lähtien, 
ja siihen sovelletaan tämän artiklan ja/tai 
asetuksen N:o 2008/199/EY, sellaisena 
kuin se on muutettuna, tarkistettuna tai 
korvattuna, säännöksiä. Monivuotisilla 
ohjelmilla on oltava tavoitteet kerättävien 
tietojen tarkkuuden osalta sekä 
aggregointitasojen osalta tietojen keruuta, 
hallintaa ja käyttöä varten. Asetusta N:o 
2008/199/EY sovelletaan edelleen 
kansallisiin ohjelmiin, joita käytetään 
tietojen keräämiseen ja hallintaan siihen 
saakka, että voimaan tulee uusia toimia, 
joilla perustetaan kalastustietojen 
keräämistä, hallintaa ja käyttöä koskevat 
unionin puitteet ja tuetaan yhteiseen 
kalastuspolitiikkaan liittyviä tieteellisiä 
neuvoja.

Or. en

Tarkistus 2142
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
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tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Vuotuinen ohjelma käsittää 
täytäntöönpanopöytäkirjan, jossa 
määrätään tiiviistä yhteistyöstä 
kalastusviranomaisten, 
tieteenharjoittajien ja kunkin 
asianomaisen kalastusalueen välillä. 
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten.

Or. es

Tarkistus 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä
varten.

5. Tietojen keruu, hallinta ja käyttö 
tapahtuvat vuodesta 2014 lähtien 
monivuotisen ohjelman puitteissa.
Monivuotisilla ohjelmilla on oltava 
tavoitteet kerättävien tietojen tarkkuuden 
osalta sekä aggregointitasojen osalta 
tietojen keruuta varten, mikä mahdollistaa 
tällaisten tietojen asianmukaisen 
hallinnan ja käytön, ja alueellistamista 
koskevat vaatimukset on otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon.

Or. es

Tarkistus 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 5 
kohdassa tarkoitetun monivuotisen 
ohjelman osalta kerättävien tietojen 
tarkkuutta koskevien tavoitteiden 
täsmentämiseksi ja tiedonkeruun 
aggregointitasojen määrittelemiseksi 
tietojen hallintaa ja käyttöä varten 
delegoituja säädöksiä 55 artiklan 
mukaisesti.

6. Neuvosto ja parlamentti voivat siirtää
komissiolle vallan antaa 5 kohdassa 
tarkoitetun monivuotisen ohjelman osalta 
kerättävien tietojen tarkkuutta koskevien 
tavoitteiden täsmentämiseksi ja 
tiedonkeruun aggregointitasojen 
määrittelemiseksi tietojen hallintaa ja 
käyttöä varten delegoituja säädöksiä 55 
artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2145
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jos jäsenvaltio ei toteuta tietojen 
keräämistä, seurauksena on julkisen tuen 
peruuttaminen ja muita komission 
määräämiä seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 2146
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio varmistaa yhdessä 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
kanssa tietojen keräämisen entistä 
paremman yleisen koordinoinnin EU:ssa. 
Se käsittää:
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(a) virkistyskalastuksen saaliiden 
arvioinnin ja tarvittaessa näiden saaliiden 
ottaminen huomioon kalakantojen 
arvioinnissa niiden vaikutuksen 
arvioimiseksi;
(b) kestävän enimmäistuoton käsitteen 
kehittäminen sekakantakalastuksessa;
(c) moniin lajeihin tai kalastusalueisiin 
perustuvan menettelyn kehittäminen niin, 
että tunnustetaan, etteivät monet 
kalakannat ole riippumattomia yksiköitä, 
vaan osia laajemmasta ekosysteemistä;
(d) asiantuntemuksen käytön 
kansainvälinen optimointi tietojen 
keräämisessä ja arvioinnissa ja 
esimerkiksi otoliittien analysoinnissa;
(e) tietojen keräämisen, arviointien 
suorittamisen ja neuvojen antamisen;
(f) teollisen kalastuksen ja 
virkistyskalastuksen lähteiden entistä 
tehokkaampi käyttö tietojen saamiseksi 
nykyisiä ja uusia arviointimenetelmiä 
täydentämään;
(g) poisheittämistä koskevan kehityksen 
entistä parempi seuranta;
(h) ekosysteemeihin perustuvan 
menettelyn kehittäminen edelleen.

Or. en

Tarkistus 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Nämä tiedot otetaan huomioon ja 
niitä käytetään tehokkaasti määritettäessä 
asianomaista politiikkaa ja toteutettaessa 
tarvittavia toimia. Komissio avustaa 
jäsenvaltioita tietojen keräämisessä 
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käytettävissä olevien välineiden, kuten 
tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean, avulla. 

Or. el

Tarkistus 2148
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Tieteellis-teknis-taloudellinen 

kalastuskomitea
1. Tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa on kuultava 
säännöllisesti kysymyksistä, jotka liittyvät 
merten elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen ja hallinnointiin, ottaen 
huomioon biologiset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja 
tekniset näkökohdat.
2. Komissio ottaa tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean kannan 
huomioon esittäessään kalastuksenhoitoa 
koskevia ehdotuksia tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
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Tieteellis-teknis-taloudellinen 
kalastuskomitea

1. Tieteellis-teknis-taloudellista 
kalastuskomiteaa on kuultava 
säännöllisesti kysymyksistä, jotka liittyvät 
merten elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen ja hallinnointiin, ottaen 
huomioon biologiset, taloudelliset, 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja 
tekniset näkökohdat.
2. Komissio ottaa tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean kannan 
huomioon esittäessään kalastuksenhoitoa 
koskevia ehdotuksia tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava komission avulla
kalastustietojen keruuta ja alan tutkimus-
(sekä perustutkimusta että sovellettua 
tutkimusta) ja innovointitoimintaa muiden 
jäsenvaltioiden sekä unionin tutkimus- ja 
innovointirakenteiden kanssa.

Or. es

Tarkistus 2151
Carmen Fraga Estévez
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa kalastustietojen keruuta 
ja alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

Or. es

Perustelu

Komission on toimittava entistä aktiivisemmin tieteellisten tietojen suhteen, ja sen pitäisi siksi 
tarjota tässä kohdassa tarkoitettua koordinointia.

Tarkistus 2152
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviä 
kansallisia tutkimustiedon keruuohjelmia ja 
tutkimus- ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.
Tarvittaessa mukaan on otettava 
asianomaiset neuvoa-antavat 
toimikunnat.

Or. fr
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Tarkistus 2153
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.
Tietojen kerääminen on 
yhdenmukaistettava eri jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 2154
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.
Unioni takaa näille ohjelmille riittävän 
rahoituksen käytettävissä olevien 
tutkimusta ja kalastusta koskevien 
välineiden avulla.

Or. pt
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Tarkistus 2155
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviä 
kansallisia tutkimustiedon keruuohjelmia ja 
tutkimus- ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa, 
joissa on noudatettava politiikkaa, jolla 
tuetaan tutkimusta ja innovointia EU:n 
kalastus- ja vesiviljelyalalla.

Or. es

Tarkistus 2156
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Komissio varmistaa, 
että ne koordinoivat kalastustietojen 
keruuta sekä perustutkimusta ja
sovellettua tutkimusta ja
innovointitoimintaa muiden jäsenvaltioiden 
sekä unionin tutkimus- ja 
innovointirakenteiden kanssa.

Or. es
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Tarkistus 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on yhdessä komission 
kanssa annettava hyväksyttyjen elinten 
tehtäväksi laatia kalastukseen liittyviä 
kansallisia ja rajat ylittäviä tutkimustiedon 
keruuohjelmia ja tutkimus- ja 
innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

Or. el

Tarkistus 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kalastukseen liittyviä kansallisia 
tutkimustiedon keruuohjelmia ja tutkimus-
ja innovointiohjelmia aktiivisessa 
yhteistyössä alueiden kanssa. Niiden on 
koordinoitava kalastustietojen keruuta ja 
alan tutkimus- ja innovointitoimintaa 
muiden jäsenvaltioiden sekä unionin 
tutkimus- ja innovointirakenteiden kanssa.

Or. es

Tarkistus 2159
Estelle Grelier
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tieteelliseen neuvoa-antavaan prosessiin on 
käytettävissä tarpeen mukaan osaamista ja 
henkilöresursseja.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tieteelliseen neuvoa-antavaan prosessiin on 
käytettävissä mahdollisuuksien mukaan 
osaamista ja henkilöresursseja, ja tähän on 
käytettävä erityisesti unionin rahoitusta.

Or. fr

Tarkistus 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tieteelliseen neuvoa-antavaan prosessiin on 
käytettävissä tarpeen mukaan osaamista ja 
henkilöresursseja.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tieteelliseen neuvoa-antavaan prosessiin on 
käytettävissä tarpeen mukaan osaamista ja 
henkilöresursseja, ja samalla on 
edistettävä paikallisten tutkimuskeskusten 
osallistumista.

Or. es

Tarkistus 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle vuotuisia kertomuksia 
edistyksestä, jota on saavutettu 
kansallisella tasolla kalastusta koskevien 
tieteellisten tietojen keräämiseen, 
tutkimukseen sekä innovointiin liittyvissä 
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ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tutkimusohjelmien tulokset annetaan 
koko Euroopan tieteellisen yhteisön 
saataviin. 

Or. el

Tarkistus 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio ja/tai tieteellis-teknis-
taloudellinen kalastuskomitea voivat 
arvioida jäsenvaltioiden hyväksymien 
kansallista kalastusta koskevien 
tieteellisten tietojen keräämisen, 
tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmien 
merkittävyyttä ja tarkkuutta. 

Or. en

Tarkistus 2164
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Tieteellis-teknis-taloudellinen 

kalastuskomitea
1. On perustettava tieteellis-teknis-
taloudellinen kalastuskomitea. Tieteellis-
teknis-taloudellista kalastuskomiteaa on 
kuultava säännöllisesti kysymyksistä, 
jotka liittyvät makean veden ja merten 
elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
ja hallinnointiin, ottaen huomioon 
biologiset, taloudelliset, ympäristöön 
liittyvät, sosiaaliset ja tekniset 
näkökohdat.
2. Komissio ottaa tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean kannat 
huomioon esittäessään kalastuksenhoitoa 
koskevia ehdotuksia tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean työ tuo lisäarvoa, joka on säilytettävä YKP:n 
tulevissa versioissa.

Tarkistus 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
VII osa – -I osasto – 38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Ulkosuhdepolitiikka

Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisen 
ulottuvuuden on oltava johdonmukainen 
unionin ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja 
kauppapolitiikkojen kanssa. Siinä 
kalastuksenhoitoon sovelletaan samoja 
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periaatteita ja edistetään samoja normeja 
kuin unionin vesillä sovellettavassa 
kalastuksenhoidossa.

Or. en

Tarkistus 2166
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
VII osa – -1 osasto – 38 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 b artikla
Yleiset periaatteet

1. Ulkoisen kalastuspolitiikan tavoitteet 
määritetään perussopimuksen 39 
artiklassa. Merten elollisten 
luonnonvarojen kestävän käytön ja 
hoidon varmistamiseksi unioni hoitaa 
samoin kansainvälisiä kalastussuhteitaan 
noudattaen sisäisiä velvoitteitaan sekä 
tavoitteita ja periaatteita, joista säädetään 
tämän asetuksen 2 ja 4 artiklassa.
2. Erityisesti unioni:
(a) edistää ja tukee parhaan tieteellisen 
tiedon saamista;
b) edistää ja tukee kaikissa 
(kansainvälisissä yhteyksissä tarvittavia 
toimia, joilla kitketään laiton, 
ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus. 
Siksi se varmistaa, ettei EU:n 
markkinoille tule mitään laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään 
kalastukseen liittyviä tuotteita; sekä
(c) edistää yhteisiä kansainvälisiä toimia 
ja toimii niissä aktiivisesti, jotta voidaan 
torjua merirosvousta, taata ihmishenkien 
turvallisuus ja estää merten 
kalastustoimien keskeytyminen.

Or. es
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Perustelu

Komission ehdotus käsittää vain kaksi otsikkoa: toinen koskee alueellisia 
kalastuksenhoitojärjestöjä ja toinen kestävään kalastukseen liittyviä sopimuksia. Niillä on 
kuitenkin joukko yhteisiä periaatteita, jotka olisi määritettävä ennen näitä otsikoita.

Tarkistus 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan yhteistyössä kalastusta ja 
vesiviljelyä käsittelevän neuvoa-antavan 
komitean kanssa kansainvälisten 
velvoitteiden ja kalastuspolitiikan 
tavoitteiden sekä 2 ja 3 artiklassa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja 
ottaen huomioon EU:n muut 
politiikanalat ja erityisesti 
kehitysyhteistyön sekä taloudellisen, 
rahoituksellisen ja teknisen yhteistyön 
kolmansien maiden kanssa SEUT-
sopimuksen 197 artiklan sekä kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 



AM\905832FI.doc 87/175 PE491.362v01-00

FI

alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden, EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden, kalastuksen, 
ympäristön ja kehityksen aloilla voimassa 
olevan lainsäädännön sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2169
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden 
ja kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

1. Unioni edistää ja tukee tehokkaita 
toimia, jotka liittyvät kalakantojen 
elvyttämiseen, kalakantojen kestävyyden 
ja ekologisen hoidon periaatteisiin, 
tietojen käsittelyn avoimuuteen sekä
sidosryhmien osallistumiseen 
kansainvälisillä kalastusta koskevilla 
foorumeilla, mikä käsittää myös 
alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti sekä 4 artiklassa määritettyjen 
hyvää hallintaa koskevien periaatteiden 
mukaisesti. On edistettävä kansainvälisten 
velvoitteiden, sitoumusten ja poliittisten 
tavoitteiden täytäntöönpanoa ja tuettava 
niiden toteutumista.

Or. bg

Tarkistus 2170
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti ja EU:n muut politiikanalat 
huomioon ottaen.

Or. es

Tarkistus 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni edistää Yhdistyneiden 
Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
(UNCLOS) määräysten vahvistamista 
niin, että parannetaan sellaisten EU:n 
alusten ja kansalaisten suojaa, joita 
kolmannet maat voivat vahingoittaa 
rikkoessaan tätä yleissopimusta ja muita 
EU:n allekirjoittamia kansainvälisiä 
sopimuksia.

Or. es

Tarkistus 2172
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni auttaa varmistamaan, että 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
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meriyleissopimusta noudatetaan.

Or. es

Tarkistus 2173
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Unioni suojelee EU:n kansalaisia, 
yrityksiä, aluksia ja sijoituksia, joille voi 
aiheutua vahinkoa sen rajojen 
ulkopuolella.

Or. es

Tarkistus 2174
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla tai niiden palauttaminen tälle 
tasolle.

Or. fr

Tarkistus 2175
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla tai niiden palauttaminen
suunnilleen tälle tasolle, kun se vain on 
mahdollista.

Or. es

Tarkistus 2176
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla tai niiden palauttaminen
suunnilleen tälle tasolle pitkällä 
aikavälillä kaikilla kalastusalueilla.

Or. es

Tarkistus 2177
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla tai niiden palauttaminen tälle 
tasolle.

Or. fr

Tarkistus 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, 
jotta voitaisiin varmistaa kalavarojen 
säilyminen kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu tarkkaan ja 
ajantasaiseen tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin mahdollisuuksien mukaan
varmistaa kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai niiden palauttaminen näitä 
tasoja suuremmiksi.

Or. en

Tarkistus 2179
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden palauttaminen 
näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kun unioni valmistelee kantaansa
kalastusalan kansainvälisissä järjestöissä ja 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä, 
sen on kuultava hyvän hallinnon 
periaatteiden mukaisesti 
kalastuksenhoitoviranomaisia, 
kalastusalaa, neuvoa-antavia elimiä sekä 
tieteellistä yhteisöä. Kannat perustuvat
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, jotta voitaisiin varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai niiden palauttaminen näitä 
tasoja suuremmiksi.

Or. es

Tarkistus 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla tai niiden palauttaminen tälle 
tasolle.

Or. pt

Tarkistus 2181
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, 
jotta voitaisiin varmistaa kalavarojen 
säilyminen kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaisiin
käytettävissä oleviin tieteellisiin 
todisteisiin, ja sillä on pyrittävä samojen 
periaatteiden ja normien noudattamiseen 
kuin joita yhteisön vesillä noudatetaan,
jotta voidaan edistää kestävää kalastusta 
ja varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden palauttaminen 
näitä tasoja suuremmiksi.

Or. es

Tarkistus 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden palauttaminen 
näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaisiin 
käytäntöihin ja parhaaseen käytettävissä 
olevaan tutkimustietoon sekä ennalta 
varautumisen periaatteeseen ja 
ekosysteemin huomioonottamiseen, jotta 
voitaisiin varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina tai niiden palauttaminen 
näitä tasoja suuremmiksi.

Or. en
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Tarkistus 2183
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon, 
jotta voitaisiin varmistaa kalavarojen 
säilyminen kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai niiden 
palauttaminen näitä tasoja suuremmiksi.

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu tarkkaan ja 
ajantasaiseen tutkimustietoon, jotta 
voitaisiin mahdollisuuksien mukaan
varmistaa kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai niiden palauttaminen näitä 
tasoja suuremmiksi.

Or. en

Tarkistus 2184
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unioni edistää sitä, että alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt soveltavat 
samoja periaatteita ja normeja kuin 
sovelletaan unionin vesillä. 

Or. es

Tarkistus 2185
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta



AM\905832FI.doc 95/175 PE491.362v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Unioni osallistuu aktiivisesti 
tutkimustiedon ja tieteellisten lausuntojen 
tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisissä järjestöissä ja tukee tätä 
toimintaa.

3. Unioni osallistuu aktiivisesti 
tutkimustiedon ja tieteellisten lausuntojen 
tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisissä järjestöissä ja tukee tätä 
toimintaa, ja sillä on mandaatti osallistua 
virallisesti FAO:n kalastuskomiteaan 
(COFI), joka on ainoa 
maailmanlaajuinen hallitusten välinen 
foorumi, jossa tarkastellaan kalastukseen 
ja vesiviljelyyn liittyviä merkittäviä 
kansainvälisiä ongelmia ja joka esittää 
suosituksia hallituksille, alueellisille 
kalastuselimille, kansalaisjärjestöille, 
kalastusalan työntekijöille, FAO:lle sekä 
kansainväliselle yhteisölle säännöllisesti 
ja maailmanlaajuisesti.

Or. es

Tarkistus 2186
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unioni osallistuu aktiivisesti 
tutkimustiedon ja tieteellisten lausuntojen 
tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisissä järjestöissä ja tukee tätä 
toimintaa.

3. Unioni osallistuu aktiivisesti 
tutkimustiedon ja tieteellisten lausuntojen 
tuottamiseen alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä ja 
kansainvälisissä alan järjestöissä, jotka 
ovat tunnustettuja tieteellisten neuvojen 
antajia, ja tukee tätä toimintaa. Se auttaa 
vahvistamaan alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen ja 
kansainvälisten kalastusjärjestöjen välisiä 
yhteistyösuhteita.

Or. es
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Tarkistus 2187
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unioni edistää yhteistyösuhteita 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
välillä monenvälisten toimien 
sovittamiseksi toisiinsa, niiden 
yhdenmukaistamiseksi sekä niiden 
kehyksen laajentamiseksi. 

Or. es

Tarkistus 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin on tehostettava panostaan 
erilaisissa alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä. Unionin 
osallistumisen olisi keskityttävä näiden 
elinten hallinnon parantamiseen sekä 
unionin taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien etujen tukemiseen. 

Or. it

Tarkistus 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unionin on määriteltävä 
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taloudellinen kauppapolitiikkansa niin, 
että voidaan estää laittomasti pyydettyjen, 
ilmoittamattomien ja sääntelemättömien 
saaliiden tulo sen alueelle ja niiden 
myynti sen alueella. 

Or. pt

Tarkistus 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Unioni edistää aktiivisesti alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen toiminnan 
riippumattomien arvioiden suorittamista 
sekä niiden suositusten täyttä ja nopeaa 
toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Unioni tukee aktiivisesti 
kalastusmahdollisuuksien 
oikeudenmukaisten ja avoimien 
jakomenetelmien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 2192
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien noudattamista 
turvallisuutta merellä koskevat toimet 
mukaan lukien.

EU hyödyntää parhaita käytettävissä 
olevia tieteellisiä tietoja, jotta voidaan 
saavuttaa kestävän enimmäistuoton tasoa 
ja ylläpitää niitä. Siksi se tukee aktiivisesti 
tieteellisen tiedon kehittämistä 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä 
ja kansainvälisissä elimissä yhteistyössä 
kolmansien maiden ja alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen itsensä 
kanssa.
Vastavuoroista pääsyä koskevien 
sopimusten pitää sisältää lauseke, jolla 
kielletään kaikenlainen syrjintä EU:n 
sijoittajien ja muiden maiden kansalaisten 
välillä.

Or. es

Tarkistus 2193
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien noudattamista
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noudattamista. ja erityisesti vastustaakseen laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä 
kalastusta.

Or. es

Tarkistus 2194
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien noudattamista
turvallisuutta merellä koskevat toimet 
mukaan lukien.

Or. es

Tarkistus 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Unioni tekee Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston avustamana
yhteistyötä kolmansien maiden sekä 
kalastusalan kansainvälisten järjestöjen, 
myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimijat noudattavat edellisessä 
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kohdassa tarkoitettuja toimia. Jos toimia 
ei noudateta, sovelletaan neuvoston 
asetusta 1005/2008.

Or. en

Tarkistus 2196
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista.

Unioni tekee yhteistyötä kolmansien 
maiden sekä kalastusalan kansainvälisten 
järjestöjen, myös alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen, kanssa 
tehostaakseen kyseisten kansainvälisten 
järjestöjen sopimien toimien 
noudattamista. Kolmansia maita 
kehotetaan ratifioimaan kansainvälisiä 
yleissopimuksia ja erityisesti 
merioikeusyleissopimus (UNCLOS). 
Tämä auttaa torjumaan laitonta 
kalastusta, salakalastusta ja valvomatonta 
kalastusta, ja se auttaa saamaan aikaan 
oikeudenmukaisen kilpailun ja 
varmistamaan, että ala pysyy 
kilpailukykyisenä. 

Or. el

Tarkistus 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
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taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kahdenvälistä
kalastustoimintaa varten. Tarvittaessa 
tässä sovelletaan Euroopan unionin 
vesillä toimiviin kolmansien maiden 
aluksiin niin, että otetaan huomioon 
EU:n laivaston edut sekä tarjontaa 
koskevat vaatimukset unionin 
markkinoilla.

Or. es

Tarkistus 2198
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä samoin kuin kolmansien maiden 
alusten unionin vesillä harjoittamaa 
kalastustoimintaa varten.

Or. es

Perustelu

Artiklan pitää kattaa kahdenlaiset kalastusjärjestelyt, joita unionilla on kolmansien maiden 
kanssa. Toisissa niistä maksetaan vesien ja kalavarojen käytöstä ja toisissa myönnetään 
vastavuoroisia kalastusmahdollisuuksia.

Tarkistus 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat kattava hallinnan 
kehys unionin kalastusalusten kolmansien 
maiden vesillä harjoittamaa meren 
elollisten luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä varten. Kestävää kalastusta 
koskevissa sopimuksissa noudatetaan 
yhteisen kalastuspolitiikan periaatteita, 
tavoitteita ja sääntöjä ja niillä edistetään 
kalavarojen kestävää hoitoa kolmansissa 
maissa tarjoamalla asianmukaista tukea 
tieteelliseen tutkimukseen, tietojen 
keräykseen sekä valvontaan ja seurantaan 
unionin ulkopuolisissa kumppanimaissa.

Or. en

Tarkistus 2200
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä ja tarvittaessa kolmansien maiden 
kalastusalusten unionin vesillä
harjoittamaa kalastustoimintaa varten.
Sopimuksilla luodaan asianmukaiset 
ehdot alan dynaamiselle, 
kilpailukykyiselle ja elinkelpoiselle pitkän 
aikavälin kehitykselle.
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Or. es

Tarkistus 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
hyväksymien toimenpiteiden mukaisesti. 
Näihin kehyksiin voi sisältyä:
(a) tarpeellisten tiede- ja tutkimuslaitosten 
kehittäminen ja tukeminen;
(b) seuranta-, valvonta- ja 
tarkkailuvalmiudet; sekä
(c) muiden sellaisten valmiuksien 
kehittämistoimet, jotka liittyvät 
kolmannen maan kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä
luonteeltaan ensisijaisesti kaupallista
kestävää kalastusta koskevissa 
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taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten.

Or. pt

Tarkistus 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa
varten.

1. Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa vahvistetaan oikeudelliset, 
taloudelliset ja ympäristöä koskevat 
näkökohdat kattava hallinnan kehys 
unionin kalastusalusten kolmansien maiden 
vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa 
varten. Niiden avulla varmistetaan myös, 
että kalastus tapahtuu oikeusvarmuuden 
kehyksessä.

Or. es

Tarkistus 2204
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Merten elollisen luonnonvarojen 
kestävän käytön varmistamiseksi unionia 
ohjaa tavoite, jonka mukaan kolmansien 
maiden kanssa tehtävillä kestävää 
kalastusta koskevilla järjestelyillä 
pyritään molempien osapuolten hyötyyn 



AM\905832FI.doc 105/175 PE491.362v01-00

FI

ja ne auttavat jatkamaan EU:n laivaston 
toimintaa niin, että saadaan kolmannen 
maan ylijäämästä saadaan osuus, joka 
vastaa EU:n laivastojen etua.

Or. es

Tarkistus 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni tekee kahdenvälisiä 
kalastussopimuksia, jotka hyödyttävät 
sekä unionia että unionin ulkopuolisia 
kolmansia maita ja joiden avulla pyritään 
varmistamaan kohdelajien kantojen 
kestävä hyödyntäminen. Tällaisilla 
sopimuksilla on edistettävä niiden 
alaisuudessa unionin kalastuslaivastojen 
toimintaa ja niiden avulla pyritään 
saamaan käytettävissä olevasta 
ylijäämästä asianmukainen osuus, joka 
vastaa asianomaisten unionin laivastojen 
tarpeita.

Or. fr

Tarkistus 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Unioni tekee kahdenvälisiä 
kalastussopimuksia, jotka hyödyttävät 
sekä unionia että unionin ulkopuolisia 
kolmansia maita ja joiden avulla pyritään 
varmistamaan kohdelajien kantojen 
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kestävä hyödyntäminen. Tällaisilla 
sopimuksilla on edistettävä niiden 
alaisuudessa unionin kalastuslaivastojen 
toimintaa ja niiden avulla pyritään 
saamaan käytettävissä olevasta 
ylijäämästä asianmukainen osuus, joka 
vastaa asianomaisten unionin laivastojen 
tarpeita.

Or. fr

Tarkistus 2207
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavalla tasolla.

Or. fr

Tarkistus 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen osapuilleen
kestävän enimmäistuoton mahdollistavalla 
tasolla. Osapuolten välillä on oltava 
sopimus, jossa määritetään asianomaiset 
määrät sekä ylijäämäsaaliin 
soveltamisaika niin, että sopimuksen 
ehdot ovat täysin avoimia ja voidaan 
luoda ympäristö, joka edistää yksityisiä 
sijoituksia ja dynaamisen, elinkelpoisen ja 
kilpailukykyisen yksityisen sektorin 
kehittämistä.

Or. es

Tarkistus 2209
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
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kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan
varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina.

kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella.

Or. es

Tarkistus 2210
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla.

Or. fr

Tarkistus 2211
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 2. Tällaisissa kalastussopimuksissa



AM\905832FI.doc 109/175 PE491.362v01-00

FI

ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

unionin kalastusalukset joko saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä kaikkien laivastojen
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, tai ne voivat päästä 
kolmansien maiden vesille kalastaakseen 
erittäin liikkuvia kalakantoja noudattaen 
asianomaisen alueellisen 
kalastuksenhoitojärjestön hyväksymiä 
toimia kalakantojen hoitamiseksi ja 
säilyttämiseksi, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

Or. fr

Tarkistus 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty
parhaan käytettävissä olevan
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty
tarkan ja ajantasaisen tutkimustiedon sekä 
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
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suurempina. suurempina.

Or. en

Tarkistus 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavilla tasoilla.

Or. pt

Tarkistus 2214
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
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parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina. Ylijäämä määritetään 
avoimella tavalla.

Or. es

Tarkistus 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan
2 kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä kaikkien laivastojen
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina. Erityisesti on otettava 
huomioon rannikkovaltioiden ja sisämaan 
valtioiden väestön ravitsemustilanne 
alueella ja sen alaisilla alueilla 
merioikeusyleissopimuksen 69 ja 70 
artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty
selkeästi ja avoimesti parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon sekä 
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

Or. el

Tarkistus 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty 
parhaan käytettävissä olevan 
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan 

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti. Osapuolet tekevät 
sopimuksen asianomaisista määristä sekä 
soveltamisajasta noudattaen avoimuuden 
ja yhtäläisen kohtelun periaatteita ja 
käyttäen tutkimustietoja.
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varmistaa kalavarojen säilyminen 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suurempina.

Or. es

Tarkistus 2218
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen 
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty
parhaan käytettävissä olevan
tutkimustiedon sekä pyynnin kohteina 
olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

2. Unionin kalastusalukset saavat pyytää 
ainoastaan sallitun saaliin sellaisen
ylimäärän, jonka asianomainen kolmas 
maa määrää Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan 2 
kohdan mukaisesti ja joka on määritelty
tarkan ja ajantasaisen tutkimustiedon sekä 
pyynnin kohteina olevien kantojen 
kokonaispyyntiponnistuksesta unionin ja 
kolmannen maan välillä vaihdettujen 
tietojen perusteella, jotta voidaan
mahdollisuuksien mukaan varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina.

Or. en

Tarkistus 2219
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun unionin kalastusalukset toimivat 
kumppanuussopimusten alaisuudessa, 
niiden on harjoitettava täysin 
dokumentoitua kalastusta, mikä 
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toteutetaan esimerkiksi kameravalvonnan 
tai vastaavan menetelmän avulla. 

Or. en

Perustelu

Kalastusalusten toiminnan valvonta EU:n vesien ulkopuolella on vaikeaa ja kallista, kun 
käytetään tavanomaisia keinoja, kuten aluksilla tapahtuvaa valvontaa. Siksi täysin 
dokumentoitu kalastus on erittäin tärkeää näillä vesillä sen varmistamiseksi, että sopimuksia 
noudatetaan, ja jotta unionin alukset eivät harjoita laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta.

Tarkistus 2220
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin yksityisiä sijoittajia 
kannustetaan investoimaan kolmansiin 
maihin yhteisyritysten kautta, jotta 
voidaan edistää vastuullista kalastusta, 
talouden kehittymistä ja teknologian 
siirtoa, ja on edistettävä oikeusvarmuuden 
kehystä unionin yksityissektorin 
investointien suojaamiseksi.

Or. es

Tarkistus 2221
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sopimuksissa, jotka koskevat 
hajallaan olevia kalakantoja tai laajasti 
vaeltavia kalakantoja, on 
kalastusmahdollisuuksia määritettäessä 
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otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon alueellisella tasolla suoritetut 
tieteelliset arvioinnit sekä alueellisen 
kalastuksenhoitojärjestön hyväksymät 
hoitotoimet.

Or. fr

Tarkistus 2222
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EU:n vesien ulkopuolella toimivat
unionin kalastusalukset on varustettava 
valvontakameroilla tai vastaavilla 
laitteilla, jotka mahdollistavat 
kalastusmenetelmien ja saaliiden täyden 
dokumentoinnin.

Or. en

Perustelu

Aluksilla olevat valvontakamerat auttavat parantamaan valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista.

Tarkistus 2223
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kestävää kalastusta koskevilla 
sopimuksilla varmistetaan, että unionin 
kalastusalukset voivat toimia kolmannen 
maan vesillä, jos niillä on hallussaan 
kalastuslupa, joka on myönnetty 
hyväksyttyä menettelyä noudattaen. 
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Yksinoikeuslauseke ei ole ristiriidassa 
sellaisten yksilöllisten ratkaisujen kanssa, 
joilla estetään kaiken kalastuksen 
keskeytyminen silloin, kun 
kalastussopimus on voimassa mutta sen 
pöytäkirjan voimassaolo päättyy ennen 
sopimuksen tekemistä kaikkien sen piiriin 
kuuluvien toimien väliaikaisesta 
jatkamisesta. Edellytyksenä on, että 
tällaiset ratkaisut ovat rajoitettuja ja 
väliaikaisia ja niihin liittyy sopivat takuut.

Or. es

Tarkistus 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa on määrättävä, että 
kolmannessa maassa olevia kalakantoja 
koskevia kalastuslupia myönnetään 
ainoastaan kalastusaluksille, jotka ovat 
purjehtineet EU:n lipun alla 
24 kuukauden ajan ennen kalastusluvan 
anomista.

Or. en

Tarkistus 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nämä sopimukset kannustavat EU:n 
yrityksiä investoimaan kolmansiin maihin 
niin, että taloudellinen kehitys on 
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kilpailukykyistä ja sillä on sosiaalinen 
ulottuvuus. On myös luotava 
oikeusvarmuuden kehys tällaisten 
yritysten toimille. 

Or. es

Tarkistus 2226
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Sopimuksiin sisällytetään lauseke, 
jonka mukaan unionin alukset voivat 
harjoittaa kalastustoimintaa kolmansien 
maiden kalastusalueilla vain, jos niillä on 
asianomaisen kolmannen maan 
viranomaisten myöntämä voimassa oleva 
kalastuslupa. Yksinoikeuslauseke 
sisällytetään vain kestävää kalastusta 
koskeviin sopimuksiin liitettäviin 
pöytäkirjoihin.

Or. es

Perustelu

Yksinoikeuslauseke, joka tällä hetkellä on sekä sopimuksissa että pöytäkirjoissa, pitäisi lisätä 
vain pöytäkirjoihin niin, että alusten harjoittamaa kalastusta ei keskeytetä, jos pöytäkirjan 
soveltaminen syystä tai toisesta lopetetaan.

Tarkistus 2227
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vastavuoroista pääsyä koskevien 
sopimusten pitää sisältää lauseke, jolla 
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kielletään syrjintä Euroopan unionin 
sijoittajien ja muiden maiden kansalaisten 
välillä.

Or. es

Tarkistus 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Mikään unionin kalastusalus ei saa 
harjoittaa toimintaa kolmannessa maassa, 
jonka kanssa unioni on neuvotellut 
kestävää kalastusta koskevan sopimuksen, 
kyseisen sopimuksen määräyksistä 
poikkeavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 2229
Carmen Fraga Estévez

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kestävää kalastusta koskevien 
sopimusten tavoitteet huomioon ottaen 
vastavuoroista pääsyä koskeviin 
sopimuksiin on sisällytettävä lauseke, joka 
estää syrjinnän unionin sijoittajien ja 
kolmansien maiden kansalaisten välillä. 

Or. es

Tarkistus 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa ja muissa kansainvälisissä 
ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen 
demokratian periaatteiden ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 
on kuuluttava olennaisena osana 
kestävää kalastusta koskeviin 
sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Ennen seuraavia pöytäkirjoja 
koskevan neuvottelumandaatin 
hyväksymistä jokaisen pöytäkirjan 
vaikutuksesta on tehtävä riippumaton 
arviointi, johon sisältyvät saaliita ja 
kalastustoimintaa koskevat tiedot. Nämä 
arvioinnit ovat julkisia.

Or. en

Tarkistus 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
EU:n alusten toiminta EU:n vesien 

ulkopuolella
Unionin kalastusalusten on noudatettava 
yhteisen kalastuspolitiikan periaatteita, 
tavoitteita ja sääntöjä niiden kalastaessa 
kolmansien maiden vesillä tai avomerellä 
riippumatta siitä, onko kestävää 
kalastusta koskeva sopimus voimassa.

Or. en

Tarkistus 2233
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitustuki (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 2234
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni antaa kolmansille maille 
rahoitustukea kestävää kalastusta 
koskevien sopimusten kautta tarkoituksena

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä unionin alusten omistajat maksavat vain rajallisen osan 
kalastusmahdollisuuksien käytön kuluista. Unionin pitäisi periä kaikki kulut takaisin unionin 
aluksilta.

Tarkistus 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja;

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja siten, 
että tästä pääsystä hyötyvät maksavat 
asteittain suuremman osan kuluista;

Or. en

Tarkistus 2237
Maria do Céu Patrão Neves

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

(a) tukea osaa kustannuksista, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja;

(a) tukea periaatteessa kustannuksia, jotka 
aiheutuvat pääsystä hyödyntämään 
kolmansien maiden vesien kalavaroja, 
ottaen huomioon tällaisten sopimusten 
kaupallinen perusluonne;

Or. pt

Tarkistus 2238
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tukea kalastusalan itsenäistä ja 
kestävää kehitystä kolmansissa maissa. 
Tällaiseen rahalliseen tukeen yhdistetään 
erityisesti suunniteltuja kehitysohjelmia, 
joihin kuuluu tavoitteita, päämääriä ja 
indikaattoreita, joiden avulla saavutettuja 
tuloksia voidaan seurata. Seurannan 
tulosten mukaan ohjelmia voidaan 
tarvittaessa mukauttaa, jotta voidaan 
taata niiden päämäärien entistä parempi 
saavuttaminen.

Or. pt

Tarkistus 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Jotta voidaan varmistaa 
naapurimaiden kanssa yhteisten 
kalakantojen kestävä hoito, on tärkeää 
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sisällyttää ne tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei ole pohjoisia sopimuksia koskevaa määräystä. Ne sisällytetään ehdotukseen 
tällä tarkistuksella.

Tarkistus 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten 
tiede- ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
saavuttaminen.

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle tämän 
asetuksen 4 artiklan mukaisesti hallinnan 
kehys, johon kuuluvat tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen
sosioekonomisten ja ympäristöön liittyvien
tulosten saavuttaminen.

Or. es

Tarkistus 2241
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
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ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
saavuttaminen.

ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen
sosioekonomisten ja ympäristöön liittyvien
tulosten saavuttaminen.

Or. es

Tarkistus 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) perustaa kolmansien maiden kestävän 
kalastuspolitiikan kehittämiselle hallinnan 
kehys, mukaan luettuina tarpeellisten tiede-
ja tutkimuslaitosten kehittäminen ja 
ylläpito, seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontavalmiudet ja muiden valmiuksien 
kehittämistoimet. Rahoitustuen saannin 
edellytyksenä on tiettyjen tulosten 
saavuttaminen.

(b) myös perustaa kolmansien maiden 
kestävän kalastuspolitiikan kehittämiselle 
hallinnan kehys, mukaan luettuina 
tarpeellisten tiede- ja tutkimuslaitosten 
kehittäminen ja ylläpito, seuranta-, 
tarkkailu- ja valvontavalmiudet ja muiden 
valmiuksien kehittämistoimet.
Rahoitustuen saannin edellytyksenä on 
tiettyjen tulosten saavuttaminen.

Or. pt

Tarkistus 2243
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) puolustaa EU:n laivastojen etuja;

Or. es
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Tarkistus 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kustannuksista, jotka aiheutuvat 
pääsystä hyödyntämään kolmansien 
maiden kalavaroja, vastaavat täysin näillä 
vesillä pyytävät toimijat.

Or. en

Tarkistus 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU määrittää näihin sopimuksiin 
liittyen kalastusmahdollisuuksia, joita 
voidaan vaihtaa kolmansien maiden 
kanssa niiden alusten tarpeet huomioon 
ottaen.

Or. es

Tarkistus 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Näiden sopimusten mukaisia 
kalastusmahdollisuuksia hyödyntävien 
unionin alusten on maksettava unionille 
rahoitustuen täydet kustannukset.
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Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä unionin alusten omistajat maksavat vain rajallisen osan 
kalastusmahdollisuuksien käytön kuluista. Unionin pitäisi periä kaikki kulut takaisin unionin 
aluksilta.

Tarkistus 2247
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
VII osa – II a osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a osasto
KALASTUSTA, 

KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN 
VAIHTOA SEKÄ YHTEISTÄ HOITOA 

KOSKEVAT SOPIMUKSET
Jotta voidaan taata unionin alusten 
historiallisen kalastustoiminnan vakaus 
unionin ulkopuolisten naapurivaltioiden 
vesillä ja varmistaa niiden kanssa 
yhteisten tai niiden kanssa yhteiseen 
etuun liittyvin kalakantojen kestävä hoito, 
unioni tekee tällaisten kolmansien maiden 
kanssa kalastussopimuksia, jotka voivat 
olla kahdenvälisiä tai monenvälisiä ja 
vuotuisia tai monivuotisia.
Näillä sopimuksilla pyritään 
määrittämään kalastusmahdollisuudet, 
jotka ovat unionin alusten ja 
asianomaisen kolmannen maan tai 
kolmansien maiden käytettävissä, kun on 
kyse unionin ja kolmannen maan tai 
kolmansien maiden kanssa yhteisistä 
kalakannoista tai niiden yhteisistä eduista 
tai kalakannoista, joita hoitavat 
yksinomaan unioni tai asianomaiset 
kolmannet maat. 
Tehdyissä sopimuksissa voidaan 
vuotuiselta pohjalta tai monivuotisesti ja 
sopimuksen osapuolten yhteisen edun 
mukaisesti määrätä yhteisten 
kalakantojen yhteiseen hoitoon liittyvistä 
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menettelyistä, kalastusmahdollisuuksien 
vaihtamisesta sellaisten kalakantojen 
osalta, joita hoitaa vain yksi sopimuksen 
osapuolista, ja kalastusmahdollisuuksien 
vaihtamisesta niin, että sopimusten eri 
osapuolten aluksille myönnetään pääsy 
muiden osapuolten vesille, jotta ne voivat 
kalastaa kalakantoja näiden maiden 
kalastusoikeuksien piiriin kuuluvilla 
vesillä. Samalla voidaan myös määrätä 
muista 7 ja 8 artiklan mukaisista 
säilyttämistoimista, jotta varmistetaan 
niiden yhteinen soveltaminen.
Kaikista näistä järjestelyistä neuvotellaan
virallisten kalastussopimusten 
alaisuudessa.
Näitä sopimuksia toimeen pantaessa 
unioni pyrkii varmistamaan 
kalastusmahdollisuuksien tasapuolisen 
vaihtamisen eri jäsenvaltioiden kesken, ja 
se ottaa asianmukaisella tavalla 
huomioon edut, joita se myöntää tai on jo 
myöntänyt asianomaiselle kolmannelle 
maalle tai kolmansille maille ja jotka 
kuuluvat yhteisen kalastuspolitiikan 
alaisuuteen.
Kun unioni hyväksyy 7 ja 8 artiklan 
mukaisia säilyttämistoimia, jotka koskevat 
sen aluksia ja sen vesiä, se varmistaa 
myös, että toimet vastaavat 
säilyttämistoimia, joita sen vesillä 
sovelletaan sellaisten kolmansien maiden 
lipun alla purjehtiviin aluksiin, joiden 
kanssa se on tehnyt sopimuksia.

Or. fr

Tarkistus 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
VII osa – II a osasto – 42 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

II a osasto
MUUT JÄRJESTELYT

42 a artikla
Unionin kalastus, joka ei kuulu kestävää 
kalastusta koskevien sopimusten piiriin

Jäsenvaltioiden on saatava tieto kaikista 
jonkin jäsenvaltion kansalaisten ja 
kolmannen maan välisistä järjestelyistä, 
joiden nojalla niiden lipun alla 
purjehtivat kalastusalukset saavat 
harjoittaa kalastustoimintaa kolmannen 
maan lainsäädäntövaltaan tai 
suvereniteettiin kuuluvilla vesillä, ja 
niiden on ilmoitettava tästä komissiolle 
toimittamalla luettelo asianomaisista 
aluksista sekä järjestelyjen ja toimien 
yksityiskohdista.

Or. en

Tarkistus 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
VIII osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VESIVILJELY KESTÄVÄ VESIVILJELY

Or. en

Tarkistus 2250
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Vesiviljelyn kestävä hoito ja kehittäminen

Or. en

Tarkistus 2251
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Kestävän vesiviljelyn edistäminen unionin 
strategisten suuntaviivojen ja kansallisten 
strategisten suunnitelmien avulla

Or. bg

Tarkistus 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vesiviljelyn edistäminen Ympäristön kannalta kestävän vesiviljelyn
varmistaminen

Or. en

Tarkistus 2253
Carmen Fraga Estévez

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

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille
pyrkimyksenä

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille. 
Komissio varmistaa myös, että erilaisia 
kansallisia suunnitelmia koordinoidaan ja 
pannaan täytäntöön ja että tietoja 
vaihdetaan pyrkimyksenä

Or. es

Perustelu

Komissiolla pitäisi olla entistä aktiivisempi rooli erilaisissa kansallisissa suunnitelmissa sen 
sijaan, että laadittaisiin vain ei-sitovia direktiivejä.

Tarkistus 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan
kestävän hoidon ja kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita koskevat
ekosysteemeihin perustuvat ei-sitovat 
unionin strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
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kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

muodostavat perustan niiden 
jäsenvaltioiden monivuotisille kansallisille 
strategiasuunnitelmille, joilla jo on tai 
jotka aikovat kehittää vesiviljelyä tai 
laidunnusviljelytoimintaa vuoteen 2014 
mennessä. Nämä suunnitelmat ovat 
yhdenmukaisia 2 ja 3 artiklan kanssa, ja 
niiden pyrkimyksenä on

Or. en

Tarkistus 2255
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

1. Vesiviljely on kansallisen toimivallan 
piirissä ja sen on pysyttävä siinä. 
Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi kuitenkin laadittava 
viimeistään vuonna 2013 
vesiviljelytoiminnan kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita koskevat ei-
sitovat unionin strategiset suuntaviivat.
Näissä suuntaviivoissa on otettava 
huomioon unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

Or. en

Tarkistus 2256
Ana Miranda

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

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 kestävän
vesiviljelytoiminnan kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita koskevat ei-
sitovat unionin strategiset suuntaviivat.
Näissä suuntaviivoissa on otettava 
huomioon unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

Or. es

Tarkistus 2257
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

1. Kestävyyden, elintarviketurvan
elintarvikkeiden laadun sekä kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi komission olisi 
laadittava viimeistään vuonna 2013 
vesiviljelytoiminnan kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä ja tavoitteita koskevat ei-
sitovat unionin strategiset suuntaviivat.
Näissä suuntaviivoissa on erotettava 
toisistaan keskisuuren ja pienen 
mittakaavan vesiviljely ja teollinen 
vesiviljely ja otettava huomioon unionin 
jäsenvaltioiden erilainen lähtökohta ja 
erilaiset olosuhteet, ja ne muodostavat 
perustan monivuotisille kansallisille 
strategiasuunnitelmille pyrkimyksenä

Or. es
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Tarkistus 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kestävyyden, elintarviketurvan sekä 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi 
komission olisi laadittava viimeistään 
vuonna 2013 vesiviljelytoiminnan 
kehittämisen yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita koskevat ei-sitovat unionin 
strategiset suuntaviivat. Näissä 
suuntaviivoissa on otettava huomioon 
unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

1. Merellisen ympäristön säilyttämiseksi, 
ympäristöön liittyvän kestävyyden 
edistämiseksi ja elintarviketurvan ja 
työllisyyden edistämiseksi komission olisi 
laadittava viimeistään vuonna 2013 
vesiviljelytoiminnan kehittämisen yhteisiä 
painopisteitä, ehtoja ja tavoitteita koskevat 
ei-sitovat unionin strategiset suuntaviivat.
Näissä suuntaviivoissa on otettava 
huomioon unionin jäsenvaltioiden erilainen 
lähtökohta ja erilaiset olosuhteet, ja ne 
muodostavat perustan monivuotisille 
kansallisille strategiasuunnitelmille 
pyrkimyksenä

Or. en

Tarkistus 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) vähentää vesiviljelytoiminnan 
ympäristövaikutusta niin, että edistetään 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

(-a) edistää muiden kuin lihaa syövien 
lajien käyttöä ja vähentää 
kalastustuotteiden käyttöä kalanrehuna;

Or. en

Tarkistus 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia
laajaperäinen vesiviljely mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 2262
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kestävää kehittymistä ja 
innovointia;

Or. fr

Tarkistus 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa luonnonmukaisen ja suljettua 
järjestelmää käyttävän vesiviljelyalan 
kilpailukykyä ja tukea sen kehittymistä ja 
innovointia;

Or. en

Tarkistus 2264
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa kestävän ja luonnonmukaisen
vesiviljelyalan kilpailukykyä ja tukea sen 
kehittymistä ja innovointia;

Or. it

Tarkistus 2265
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(а) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kestävää kehittymistä ja 
innovointia;

Or. bg

Tarkistus 2266
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan laatua,
kilpailukykyä ja ekologista kestävyyttä 
tukemalla innovointia;

Or. en

Tarkistus 2267
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan kestävyyttä ja 
tukea sen kehittymistä ja innovointia;

Or. pt

Tarkistus 2268
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa kestävän vesiviljelyalan 
kilpailukykyä ja tukea sen kehittymistä ja 
innovointia;

Or. es

Tarkistus 2269
Antolín Sánchez Presedo
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä 
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia, 
jotka ovat keskeisiä tekijöitä alalla 
sosioekonomisen ja ympäristöön liittyvän 
kestävyyden saavuttamiseksi;

Or. es

Tarkistus 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä
ja tukea sen kehittymistä ja innovointia;

(a) parantaa vesiviljelyalan kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 2271
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistää etupäässä vesiviljelyä, jossa 
viljellään kasveja syöviä lajeja ja 
tuotetaan elintarvikkeita ihmisravinnoksi; 

Or. en

Tarkistus 2272
Luis Manuel Capoulas Santos
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) edistää vesiviljelytuotteita etenkin 
käyttämällä laatusertifiointia, 
parantamalla kuluttajille suunnattua 
tiedostusta ja varmistamalla tuotteiden 
jäljitettävyys sekä kuluttajien 
elintarviketurvallisuus;

Or. pt

Tarkistus 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustaa taloudelliseen toimintaan; (b) varmistaa, ettei taloudellinen toiminta 
edistä merellisen ympäristön tilan 
huonontumista;

Or. en

Tarkistus 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustaa taloudelliseen toimintaan; (b) kannustaa taloudelliseen toimintaan
ehdottamalla poikkeuksellisia ja ajallisesti 
rajoitettuja tukitoimia, joiden avulla 
luodaan ja kehitetään vesiviljelyhankkeita 
jäsenvaltioissa ja alueilla, joilla tällainen 
toiminta on alkuvaiheessa;
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Or. pt

Tarkistus 2275
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) antaa kalalle lisäarvoa sertifioinnin 
avulla;

Or. pt

Tarkistus 2276
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä monipuolistumista ja parantaa 
elämän laatua rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(c) lisätä taloudellista monipuolistumista
kalastusalalla ja parantaa elämän laatua 
rannikko- ja maaseutualueilla;

Or. es

Tarkistus 2277
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä monipuolistumista ja parantaa 
elämän laatua rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(c) lisätä monipuolistumista, edistää 
taloudellista kasvua ja kestävien 
työpaikkojen luomista ja parantaa elämän 
laatua rannikko- ja maaseutualueilla;
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Or. es

Tarkistus 2278
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätä monipuolistumista ja parantaa
elämän laatua rannikko- ja 
maaseutualueilla;

(c) tukea elämän laadun parantamista
rannikko- ja maaseutualueilla;

Or. el

Tarkistus 2279
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 2281
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta
rannikkoalueiden hallintoa ja merten 
aluesuunnittelua koskevien EU:n 
toimintalinjojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2282
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille 
tasavertaiset ja kestävät mahdollisuudet 
vesille ja muille tarvittaville alueille 
pääsyn osalta, minimoida niiden 
ympäristövaikutukset ja säilyttää keskeiset 
elinympäristöt;

Or. es

Tarkistus 2283
Maria do Céu Patrão Neves

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

(d) luoda vesiviljelyalan toimijoille
tasavertaiset mahdollisuudet vesille ja 
muille alueille pääsyn osalta.

(d) luoda tasavertaiset mahdollisuudet
kaikille vesiviljelyalan toimijoille sekä 
näiden ja muiden kalastusalan 
toimijoiden välillä vesille ja muille alueille 
pääsyn osalta.

Or. pt

Tarkistus 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) taata SEUT-sopimuksen 12 artiklan 
noudattaminen eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten osalta.

Or. en

Tarkistus 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) taata saatavuus;

Or. es

Tarkistus 2286
Carmen Fraga Estévez

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

(d a) taata saatavuus;

Or. es

Tarkistus 2287
Kriton Arsenis

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistaa, että vesiviljelytoiminnan
kehittäminen on yhteensopivaa direktiivin 
2008/56/EY tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 2288
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) soveltaa erityiskohtelua pienen 
mittakaavan vesiviljelyyn luonnossa sekä 
perinteiseen simpukoiden keräämiseen ja 
varata alueita niiden kehittämiseen;

Or. es

Tarkistus 2289
Ioannis A. Tsoukalas

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

(d a) yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja 
rajoittaa seurantaan liittyvää 
hallinnollista taakkaa unionin tasolla;

Or. el

Tarkistus 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) taata saatavuus;

Or. es

Tarkistus 2291
Luís Paulo Alves

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) edistää vesiviljelytuotteita erityisesti 
käyttämällä sertifiointia, parantamalla 
kuluttajien tiedonsaantia, varmistamalla 
markkinoiden avoimuus, millä on 
vaikutusta elintarviketurvallisuuteen;

Or. pt

Tarkistus 2292
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) poistaa vähitellen käytöstä ei-kestävä 
rehu ja erityisesti rehu, joka on saatu 
luonnonvaraisten kalojen kalastuksen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) taata toimitukset kuluttajille 
kohtuullisin hinnoin;

Or. es

Tarkistus 2294
Carmen Fraga Estévez

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) taata toimitukset kuluttajille 
kohtuullisin hinnoin;

Or. es

Tarkistus 2295
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) arvioida vesiviljelyn ja 
laidunnusviljelytoiminnan 
ympäristövaikutuksia ja minimoida ne.

Or. en

Tarkistus 2296
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) arvioida toimitusten saatavuutta ja 
laatua, mikä käsittää samat terveyttä ja 
laatua koskevat tarkastukset kolmansien 
maiden tuonnin avulla valmistetuille 
tuotteille kuin Euroopan unionista 
peräisin oleville tuotteille:

Or. es

Tarkistus 2297
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) taata kalanviljelyn yhteensopivuus ja 
integrointi muun politiikan kanssa, mikä 
koskee esimerkiksi meristrategiaa, 
vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa ja 
ympäristölainsäädäntöä.

Or. el
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Tarkistus 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) varmistaa, että kansainvälisten 
yritysten tuotteisiin ja tuotantoon sekä 
kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin 
sovelletaan samoja laatu- ja 
terveystarkastuksia kuin joita vaaditaan 
Euroopan unionissa;

Or. es

Tarkistus 2299
Carmen Fraga Estévez

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) komissio varmistaa, että 
kansainvälisten yritysten tuotteisiin ja 
tuotantoon sekä tuontiin unionin 
markkinoille sovelletaan samoja laatu- ja 
terveystarkastuksia kuin joita vaaditaan 
Euroopan unionissa;

Or. es

Tarkistus 2300
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d c) varmistaa, että tuodut 
vesiviljelytuotteet tuotetaan noudattaen 
samoja ympäristöön, 
elintarviketurvallisuuteen, yhteiskuntaan 
ja eläinten hyvinvointiin liittyviä normeja 
kuin joita sovelletaan EU:ssa tuotettuihin 
vesiviljelytuotteisiin;

Or. en

Tarkistus 2301
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) taata kuluttajille tuotteita 
kohtuulliseen hintaan.

Or. es

Tarkistus 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

(d c) vesiviljelyn sosiaalisen ja 
taloudellisen arvon tunnustaminen.

Or. es

Tarkistus 2303
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman laidunnusviljely- tai
vesiviljelytoiminnan kestävää ja 
ekosysteemeihin perustuvaa hallintaa ja
kehittämistä varten. Nämä monivuotiset 
strategiasuunnitelmat on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 2304
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman kestävän ja 
luonnonmukaisen vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

Or. it

Tarkistus 2305
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2014 monivuotisen 
kansallisen strategiasuunnitelman kestävän 
vesiviljelytoiminnan kehittämistä varten.
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Or. bg

Tarkistus 2306
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot voivat laatia viimeistään 
vuonna 2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan
kehittämistä varten unionin strategisten 
suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
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2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten.

2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan 
kehittämistä varten, ja ne määrittävät 
riittävän pitkiä lupakausia, jotka 
mahdollistavat tarvittavan investointien 
takaisinsaannin ja pääoman odotetun 
tuoton.

Or. pt

Tarkistus 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot laativat viimeistään vuonna 
2014 monivuotisen kansallisen 
strategiasuunnitelman vesiviljelytoiminnan
kehittämistä varten.

2. Tämän vaikuttamatta alueellisten 
viranomaisten yksinomaiseen 
toimivaltaan jäsenvaltiot laativat 
viimeistään vuonna 2014 monivuotisen 
kansallisen strategiasuunnitelman 
vesiviljelytoiminnan edistämistä varten.

Or. es

Tarkistus 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotisessa kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa esitetään 
jäsenvaltion tavoitteet ja niiden 
saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotisessa kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa esitetään 
jäsenvaltion tavoitteet ja niiden 
saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

3. Monivuotisessa kansallisessa 
strategiasuunnitelmassa esitetään 
jäsenvaltion tavoitteet ja niiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja 
aikataulut.

Or. en

Tarkistus 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Monivuotisilla kansallisilla 
strategiasuunnitelmilla on erityisesti 
seuraavat tavoitteet:

4. Monivuotisilla alueellisilla ja
kansallisilla strategiasuunnitelmilla on 
erityisesti seuraavat tavoitteet:

Or. es

Tarkistus 2313
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2315
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta, ja 
keskittyminen luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn;

Or. en

Tarkistus 2316
Iliana Malinova Iotova

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

(а) hallinnon yhdenmukaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

Or. bg
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Tarkistus 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hallinnon yksinkertaistaminen, 
erityisesti lisenssien osalta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 2318
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) vesiviljelyalan suunnittelu ja kehitys 
jäsenvaltion mahdollisuuksien ja 
vallitsevien olosuhteiden mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 2319
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) strategioiden ja erityisohjelmien 
laatiminen sellaisten merellisten lajien 
kantojen onnistuneeksi uudistamiseksi, 
joita unionin perinteinen kalastustoiminta 
koskee;

Or. es
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Tarkistus 2320
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille 
alueille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 2321
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille 
alueille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille
alueille;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille;

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille
poikkeuksena 4 a kohdassa tarkoitetut 
alueet, 

Or. es

Tarkistus 2324
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille;

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan 
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille
rannikkoalueiden hallintoa ja merten 
aluesuunnittelua koskevien EU:n 
toimintalinjojen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan
varmuus pääsystä vesille ja muille alueille;

(b) vesiviljelyalan toimijoille turvataan
oikeusvarmuus liittyen pääsyyn vesille ja 
muille alueille sekä oikeudenmukainen 
asema suhteessa muihin kalastusalan 
toimijoihin vesille ja alueille pääsyn 



AM\905832FI.doc 157/175 PE491.362v01-00

FI

suhteen;

Or. pt

Tarkistus 2326
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhdenmukaisuus kestävää 
vesiviljelyä koskevan EU:n strategian 
samoin kuin direktiivin 92/43/ETY ja 
direktiivin 2000/60/EY kanssa;

Or. en

Tarkistus 2327
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) rajoittaa kotoperäisiin lajeihin 
kohdistuvaa vaikutusta estämällä 
karkaaminen ja vieraslajien leviäminen;

Or. en

Tarkistus 2328
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ympäristöä, taloutta sekä sosiaalisia (c) indikaattorien puute huomioon ottaen
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kysymyksiä koskevat indikaattorit; ympäristöä, taloutta sekä sosiaalisia 
kysymyksiä koskevien indikaattorien 
laatiminen;

Or. es

Tarkistus 2329
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpiteet, joilla varmistetaan että 
vesiviljelytoiminnassa noudatetaan 
täysimääräisesti voimassa olevaa EU:n 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 2330
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muiden mahdollisten viereisiin 
jäsenvaltioihin kohdistuvien rajat 
ylittävien vaikutusten arviointi.

(d) arviointi vesiviljelytoiminnan muista 
mahdollisista vaikutuksista merten 
biologisiin luonnonvaroihin ja merten 
ekosysteemeihin kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai viereisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 2331
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) sidosryhmien osallistumisen 
varmistaminen;

Or. en

Tarkistus 2332
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) siirtoviljelyn ja siihen liittyvien 
luonnonvaraisten kantojen yhtenäistä 
hallinnointia koskevat vaatimukset 
kummassakin tuotantovaiheessa, minkä 
tarkoituksena on vähitellen päättää 
tämänkaltainen toiminta.

Or. en

Tarkistus 2333
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) unionin rahoituksen varmistaminen 
kestävälle tai laajamuotoiselle 
vesiviljelyalalle, joka on rinnakkainen 
kalastustoiminnan kanssa eikä sulje sitä 
pois, koska tällaisilla vesiviljelyn 
muodoilla on pienempi vaikutus kuin 
teollisella vesiviljelyllä, minkä vuoksi ne 
edistävät ympäristöön liittyvää, 
taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä;

Or. es
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Tarkistus 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vesiviljelytuotteiden markkinoinnin 
ja tuen parantaminen;

Or. es

Tarkistus 2335
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) kestävästi tuotetun rehun käyttöä 
koskevat määräykset;

Or. en

Tarkistus 2336
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) varmistaa elintarviketurvallisuus 
sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;

Or. en
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Tarkistus 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) tutkimuksen, kehittämisen ja 
innovoinnin sekä yhteistyön edistäminen 
teollisuuden ja tiedeyhteisön välillä.

Or. es

Tarkistus 2338
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) elintarviketurvallisuus, eläinten 
terveys ja hyvinvointi ja kestävä 
ympäristö;

Or. en

Perustelu

Vesiviljelyssä voi esiintyä sairauksia, koska kalatiheys on suuri, ja sairaudet voivat vähentää 
merkittävästi kalojen saatavuutta, mikä vuoksi tarvitaan tiukkoja sääntöjä. Vain kestävä 
vesiviljely takaa alan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän elinkelpoisuuden 
pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 2339
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) kestävästi tuotettujen rehujen käytön 
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takaaminen ja luonnonvaraisten lajien 
kalastuksen avulla tuotetun vesiviljelyssä 
käytettävän rehun vaikutusten 
rajoittaminen; tämä perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen tavalla, joka 
vastaa monivuotisia suunnitelmia.

Or. en

Tarkistus 2340
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d d) vaatimus käyttää kestävästi tuotettua 
rehua, mahdollisuus käyttää eläinten 
sivutuotteita ja kehittää vaihtoehtoja 
kalajauholle ja -öljylle;

Or. en

Perustelu

Vesiviljelyssä käytetään tällä hetkellä merkittäviä määriä rehua, joka on valmistettu 
luonnonvaraisista kaloista kalajauhoksi ja -öljyksi tavalla, joka ei useinkaan ole kestävä. Sen 
sijaan voitaisiin kehittää kasveista tai levistä saatavia vaihtoehtoisia rehuja.

Tarkistus 2341
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d e) ympäristövaikutusten arviointia 
koskevan direktiivin standardointi ja 
johdonmukaisuus, jotta voidaan 
pienentää ilmastonmuutoksen 
ympäristövaikutuksia ja seurauksia.
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Or. en

Perustelu

Jotkin vesiviljelyn muodot tuottavat tunnetusti paljon jätteitä, mikä johtuu suuresta 
kalatiheydestä yhdessä paikassa. Siksi tarvitaan arviointeja, jotta voidaan varmistaa 
vesiviljelyn ympäristölle aiheuttamien kielteisten vaikutusten minimointi ja/tai estäminen.

Tarkistus 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. On varattava uusia ja mieluiten 
merellä sijaitsevia kasvualueita teollisen 
ja laajamittaisen vesiviljelyn kehittämistä 
varten. Tällä hetkellä simpukoiden 
viljelyyn käytettäviä alueita ja niiden 
suoja-alueita on muutettava perinteisiä 
laajamittaisia kasvatusmenetelmiä
käyttäviksi alueiksi. Laajamittaiseen 
vesiviljelyyn ja perinteiseen 
pienimuotoiseen kalastukseen varattujen 
alueiden perustaminen auttaa 
varmistamaan, että unionissa on 
jatkuvasti saatavissa paikallisesti 
tuotettuja ja korkealaatuisia kala- ja 
äyriäistuotteita, jotka ovat monipuolisia ja 
kestäviä.

Or. es

Tarkistus 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on vaihdettava avoimen 
koordinointimenetelmän kautta tietoja ja 

5. Jäsenvaltioiden on vaihdettava avoimen 
koordinointimenetelmän kautta tietoja ja 
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parhaita käytäntöjä monivuotisiin 
strategiasuunnitelmiin sisältyvistä 
kansallisista toimenpiteistä.

parhaita käytäntöjä monivuotisiin 
strategiasuunnitelmiin sisältyvistä 
alueellisista ja kansallisista toimenpiteistä.

Or. es

Tarkistus 2344
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Unioni antaa Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston kautta rahoitustukea 
vesiviljelyalan kehittämistä ja alalla 
tapahtuvaa innovointia varten niin, että 
sovelletaan jäsenvaltioiden laatimia 
monivuotisia strategisia suunnitelmia.

Or. pt

Tarkistus 2345
Ian Hudghton

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Neuvoa-antavien toimikuntien 

kuuleminen
Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2346
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti yhdessä 
kalastusta ja vesiviljelyä käsittelevän 
neuvoa-antavan komitean kanssa.

Or. es

Tarkistus 2347
Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 55 artiklan mukaisesti.

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 55 artiklan mukaisesti 
tavallisella lainsäädäntömenettelyllä.

Or. it

Tarkistus 2348
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti ja 
varmistetaan, että edustettuina ovat kaikki 
unionissa esiintyvät vesiviljelyn muodot.

Or. es
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Tarkistus 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 52–54 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 2350
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Vesiviljelyalan neuvoa-antavia 
toimikuntia voidaan perustaa 53 artiklan 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan mukaisesti.

Perustetaan vesiviljelyalan neuvoa-antava 
toimikunta 53 artiklan ja neuvoston 
päätöksen 585/EY/2004 mukaisesti.
Samoin perustetaan kaikkein 
syrjäisimmille alueille uusi neuvoa-antava 
toimikunta, joka jakautuu alaryhmiin 
valtamerialueiden mukaisesti: Atlantin 
valtameri, Intian valtameri ja Tyynimeri..
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Or. pt

Tarkistus 2352
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
VIII a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VIII a OSA
SOSIAALISET SÄÄNNÖKSET

I osasto
Tavoitteet

Komissio määrittää vuoteen 2013 
mennessä vapaaehtoiset suuntaviivat, 
jotka koskevat yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita sosiaalisesti kestävän kalastus-
ja vesiviljelytoiminnan kehittämisessä. On 
tärkeää varmistaa yhteisen politiikan 
ytimen inhimillinen osa. Suuntaviivojen 
tarkoituksena on:
(a) varmistaa kalastajien ja 
kalanviljelijöiden turvallisuus heidän 
ammatillisen toimintansa yhteydessä;
(b) edistää sosiaalisten säännösten 
vähimmäistasoa, jota sovelletaan EU:n 
koko laivastoon ja EU:n vesillä toimiviin 
kolmansien maiden laivastoihin;
(c) parantaa merenkulkijoiden elin- ja 
työoloja aluksilla;
(d) säilyttää ja kehittää suoraa ja 
epäsuoraa työllisyyttä kalastus- ja 
vesiviljelyalalla sekä tuotantoketjun 
alkupäässä että sen loppupäässä;
(e) tehdä kalastuksesta ja kalanviljelystä 
entistä houkuttelevampi ura ja varmistaa 
sukupolvien vaihtuminen näissä 
ammateissa;
(f) tarjota kalastajille ja kalanviljelijöille 
alkuvaiheen koulutusta ja jatkuvaa 
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koulusta alan kehityksen mukaisesti;
g) edistää nuorten harjoittelijoiden 
liikkuvuutta;
(h) säilyttää ammattitaitoa ja edistää sen 
jakamista;
(i) tunnustaa naisten rooli ja kannustaa 
naisia siirtymään näille aloille.

Or. fr

Tarkistus 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
VIII a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VIII a OSA
SOSIAALISET SÄÄNNÖKSET

I osasto
Tavoitteet

Komissio määrittää vuoteen 2013 
mennessä vapaaehtoiset suuntaviivat, 
jotka koskevat yhteisiä painopisteitä ja 
tavoitteita sosiaalisesti kestävän kalastus-
ja vesiviljelytoiminnan kehittämisessä. On 
tärkeää varmistaa yhteisen politiikan 
ytimen inhimillinen osa. Suuntaviivojen 
tarkoituksena on:
(a) varmistaa kalastajien ja 
kalanviljelijöiden turvallisuus heidän 
ammatillisen toimintansa yhteydessä;
(b) edistää sosiaalisten säännösten 
vähimmäistasoa, jota sovelletaan EU:n 
koko laivastoon ja EU:n vesillä toimiviin 
kolmansien maiden laivastoihin;
(c) parantaa merenkulkijoiden elin- ja 
työoloja aluksilla;
(d) säilyttää ja kehittää suoraa ja 
epäsuoraa työllisyyttä kalastus- ja 
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vesiviljelyalalla sekä tuotantoketjun 
alkupäässä että sen loppupäässä;
(e) tehdä kalastuksesta ja kalanviljelystä 
entistä houkuttelevampi ura ja varmistaa 
sukupolvien vaihtuminen näissä 
ammateissa;
(f) tarjota kalastajille ja kalanviljelijöille 
alkuvaiheen koulutusta ja jatkuvaa 
koulusta alan kehityksen mukaisesti;
(g) edistää nuorten harjoittelijoiden 
liikkuvuutta;
(h) säilyttää ammattitaitoa ja edistää sen 
jakamista;
(i) tunnustaa naisten rooli ja kannustaa 
naisia siirtymään näille aloille.

Or. fr

Tarkistus 2354
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luomaan kalastus- ja vesiviljelyalalle 
edellytykset soveltaa yhteistä 
kalastuspolitiikkaa sopivalla tasolla;

(b) luomaan kalastus- ja vesiviljelyalalle 
edellytykset soveltaa yhteistä 
kalastuspolitiikkaa sopivalla tasolla niin, 
että noudatetaan hyvän hallinnon 
periaatetta ja kalastuksenhoitoa, joka 
perustuu eriytettyihin merten 
biomaantieteellisiin alueisiin, ja kehottaa 
soveltamaan tässä ekosysteemeihin 
perustuvaa lähestymistapaa, joka on 
olennaisen tärkeä kestävän kehityksen 
aikaansaamiseksi, käytettävien resurssien 
puitteissa ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
tarjoamiseksi;

Or. pt



PE491.362v01-00 170/175 AM\905832FI.doc

FI

Tarkistus 2355
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä;

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä toteuttamalla tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmia;

Or. fr

Tarkistus 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä;

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä esimerkiksi edistämällä 
maataloudesta saatavien elintarvikkeiden 
laatujärjestelmiä, minkä vuoksi tällaisia 
laatujärjestelmiä hallinnoivat elimet 
otetaan erityisesti huomioon;

Or. es

Tarkistus 2357
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä;

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä toteuttamalla tuotanto- ja 
markkinointisuunnitelmia;
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Or. fr

Tarkistus 2358
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä;

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 
kilpailukykyä, kestävyyttä ja 
ekosysteemeihin perustuvaa hoitoa;

Or. en

Tarkistus 2359
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien,
kilpailukykyä;

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien,
tuotantoa;

Or. pt

Tarkistus 2360
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan, erityisesti tuottajien, 

(c) parantamaan unionin kalastus- ja 
vesiviljelyalan kilpailukykyä ja 
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kilpailukykyä; edistämään sen laatupolitiikkaa ottaen
erityisesti huomioon tuottajat;

Or. es

Tarkistus 2361
Estelle Grelier

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta;

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta käyttämällä 
ilmoituksia ja/tai merkintöjä, joista käyvät 
ilmi kattavat tiedot;

Or. fr

Tarkistus 2362
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta;

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun ja ympäristötietojen
osalta sekä lisäämällä kuluttajien 
tietoisuutta käyttämällä selkeitä, 
yksityiskohtaisia ja johdonmukaisia 
merkintöjä, joiden avulla kuluttajat voivat 
arvioida tällaisten tuotteiden kestävyyttä;

Or. en
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Tarkistus 2363
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta;

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta
ja vakautta, erityisesti lisäämällä 
taloudellista tietämystä ja ymmärrystä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden unionin 
markkinoista koko toimitusketjun osalta, 
edistämällä lisäarvon oikeudenmukaista 
jakautumista koko alan arvoketjussa sekä 
lisäämällä kuluttajien tietoisuutta;

Or. pt

Tarkistus 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta;

(d) parantamaan markkinoiden avoimuutta, 
erityisesti lisäämällä taloudellista 
tietämystä ja ymmärrystä kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta sekä lisäämällä 
kuluttajien tietoisuutta ottamalla käyttöön 
tiedotusmekanismeja, joiden avulla 
rannikkokalastusalusten pyytämät 
paikalliset tuotteet voidaan tunnistaa;

Or. es

Tarkistus 2365
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tukemaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista kaikille 
unionissa kaupan pidettäville tuotteille
edistämällä kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä.

(e) tukemaan kaikkien unionissa 
tuotettujen, jalostettujen ja kaupan 
pidettävien tuotteiden kaupallisia ehtoja 
yhteisen kauppapolitiikan ja 
maatalouselintarvikkeiden 
laatujärjestelmien mukaisesti, edistämällä 
kalavarojen kestävää hyödyntämistä 
unionin terveys- ja sosiaalivaatimuksia 
noudattaen; tämä ei saa estää takaamasta 
yhtäläisiä edellytyksiä kaikille unionissa 
kaupan pidettäville tuotteille.

Or. es

Tarkistus 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tukemaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista kaikille 
unionissa kaupan pidettäville tuotteille 
edistämällä kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä.

(e) tukemaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista kaikille 
unionissa kaupan pidettäville tuotteille 
edistämällä kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä ja kestävää 
ekosysteemeihin perustuvaa vesiviljelyä.

Or. en

Tarkistus 2367
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tukemaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista kaikille 

(e) tukemaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien sekä terveyttä, 
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unionissa kaupan pidettäville tuotteille 
edistämällä kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä.

sosiaalisia seikkoja ja ympäristöä 
koskevien yhtäläisten ehtojen toteutumista 
kaikille unionissa kaupan pidettäville 
tuotteille edistämällä kalavarojen kestävää 
hyödyntämistä.

Or. fr


