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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin kalastusala tuottaa vuosittain noin 6,4 miljoonaa tonnia kalaa. 
Kalastussektori ja kalanjalostusteollisuus työllistävät yli 350 000 ihmistä. Kalastusalalla on 
merkittävä vaikutus alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP), Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) mukaan 
lukien, koskevissa uusissa asetuksissa ehdotetut tietyt toimet uhkaavat aiheuttaa vahinkoa 
kalastajille ja unionin meri- ja rannikkoalueiden kehitykselle. Aluekehitysvaliokunnan on 
huolehdittava siitä, että syrjäisimpien alueiden erityisluonne otetaan huomioon, sillä nämä 
asetukset koskevat niitä huomattavassa määrin.

1. Uudistuksen toimet, jotka uhkaavat vahingoittaa alueiden kehitystä

Ensinnäkin YKP:n uudistuksessa on taattava paikallinen, tosiasiallisesti alueellistettu 
hallinnointi, jossa otetaan huomioon laivastojen, pyydysten ja kalakantojen erot eri maissa ja 
eri kalastusalueilla.

YKP:ssa on myös kunnioitettava jäsenvaltioiden oikeuksia niiden aluevesillä, yksinomaisilla 
kalastusvyöhykkeillä ja läheisillä merenpohja-alueilla. Olisi vakavaa, jos yksinomaiset 
kalastusvyöhykkeet olisivat niille pääsyä koskevan tasapuolisuuden nimissä "avoimia" 
kaikille yhteisön tai kolmansien maiden laivastoille. Se tuhoaisi meren ekosysteemin, joka on 
säilytettävä, ja vähentäisi paikallisten kalastajayhteisöjen taloudellista elinkelpoisuutta.

Lisäksi on tärkeää, että uusi YKP suojelee kestävällä tavalla rannikkokalastuksen ja 
pienimuotoisen kalastuksen etuja, jotta taataan varojen kestävä hyödyntäminen ja kestävät 
taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet.

On myös varmistettava kaikille unionin merialueille ja kalastusalueille menestyksekäs 
tulevaisuus keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä keskittyen kalakantojen välttämättömään 
elvyttämiseen. Käytettävät keinot eivät kuitenkaan ole samoja Pohjanmeren, Karibian, 
Välimeren tai Intian valtameren kalastajien suhteen. Jos komissio ei esitä erityistä, kuhunkin 
merialueeseen mukautettua mallia, koko kalastusalan tulevaisuus joutuu kärsimään. 
Valmistelija kannattaa täysin kestävän kalastuksen tavoitteita, joihin kuuluu kalavarojen 
suojeleminen ja elvyttäminen, sillä nykyisellä saalistustahdilla kaupalliseen kalastukseen ei 
todennäköisesti riitä enää yhtään tunnettua kala- tai äyriäislajia vuonna 2050.

Liikakalastus johtuu kiistämättä kalavarojen huonosta hallinnoinnista mutta myös 
viranomaisten toiminnasta. Kalavarojen elvyttämiseksi tarvittavia toimia ei siis pidä toteuttaa 
kalastajien kustannuksella mutta ei myöskään siten, että hidastetaan merialueiden 
kehittämistä. Asiasta on vastattava kollektiivisesti. Tarvitaan siis mekanismeja, joilla 
maksetaan korvauksia kalastusalan työntekijöille, jotka joutuvat kärsimään 
elvyttämissuunnitelmien, monivuotisten hoitosuunnitelmien ja ekosysteemien suojatoimien 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista.
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Valmistelija ei myöskään hyväksy pyrkimyksiä ottaa käyttöön kalakantojen omistusoikeuksia 
siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevalla järjestelmällä. Merien yksityistämisen taloudelliset ja 
sosiaaliset seuraukset olisivat katastrofaaliset.

2. Syrjäisimpien alueiden kalastusrealiteettien huomioon ottaminen

On selvää, että YKP:n periaatteita ja sääntöjä ei voida soveltaa syrjäisimpien alueiden 
todellisuuteen. SEUT:n 349 artikla, jota ei käytetä riittävästi unionin asetuksissa, on 
nimenomaisesti mainittava kaikissa kalastukseen liittyvissä asetuksissa, ja ennen kaikkea sitä 
on sovellettava. Näin on tehtävä erityisesti siksi, että kaikkien syrjäisten alueiden osalta 
pyritään saavuttamaan unionin politiikkojen yhtenäisyys ja soveltamaan sitä käytännössä. 
Komissio ei saa unohtaa, että toisaalta unionin merialueet jaetaan sen jäsenvaltioiden kesken 
ja että toisaalta syrjäisimmät alueet jakavat merialueet AKT-maiden kanssa ja että näillä 
alueilla kalalajit ovat erilaisia, alan tietämys ja kalakannat ovat erilaisia, samoin kuin 
kalastusmenetelmät. Kalastuskäytäntöjä on lähestyttävä eri tavoin riippuen siitä, ollaanko 
eteläisellä vai pohjoisella pallonpuoliskolla.

On tärkeää perustaa syrjäisimpien alueiden neuvoa-antava toimikunta, johon kuuluu kolme 
maantieteellistä alatoimikuntaa. On syrjivää, että alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
luomisesta alkaen komissio on pitänyt Intian valtameren ja Karibian syrjäisimmät alueet 
erillään. Rannikkovaltioiden ja kyseisillä alueilla toimivien unionin kalastajien on sallittava 
osallistua tähän syrjäisimmille alueille tarkoitettuun uuteen neuvoa-antavaan toimikuntaan. 
Toimikunta tarjoaa myös EU:lle mahdollisuuden vahvistaa rooliaan kansainvälisen 
kalastusalan hallinnoinnin rakentamisessa. Tätä näkökohtaa ei voida jättää huomiotta, sillä 
syrjäisimpien alueidensa ja merentakaisten maidensa ja alueidensa ansiosta EU on maailman 
tärkein merialue.

On välttämätöntä, että YKP:n uudistuksessa taataan myös merentakaisten alueiden laivastoja 
koskevien erityissääntöjen säilyttäminen ja myönnetään apua rannikkolaivaston uusimiseen ja 
nykyaikaistamiseen – eri tavoin eri rannikkoalueilla – alueilla, joilla kalakannat voivat 
mahdollistaa alan kasvun.

Lisäksi YKP:n uudistuksessa on huolehdittava siitä, että säilytetään kalastusta koskevan 
POSEI-ohjelman rahoitusjärjestelyt sekä EMKR:n ja POSEI-ohjelman järkevä niveltyminen 
toisiinsa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Syrjäisimpien alueiden 
maantieteellinen sijainti ja kalastusalan 
erikoislaatuisuus näillä alueilla 
edellyttävät, että yhteistä 
kalastuspolitiikkaa ja siihen liittyviä 
rahastoja on voitava mukauttaa ja niiden 
on voitava mukautua näiden muusta 
Euroopan unionista huomattavasti 
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poikkeavien alueiden 
erikoislaatuisuuteen, rajoituksiin ja 
realiteetteihin. Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 349 artiklaa olisikin 
käytettävä näiden alueiden omien 
tavoitteiden saavuttamiseen ja niiden 
kalastusalan kehittämiseen kestävällä 
tavalla, koska asetus ei ole 
tarkoituksenmukainen näiden alueiden 
tarpeisiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin 
tarkoituksiin. Tässä yhteydessä 
syrjäisimpien alueiden neuvoa-antavan 
toimikunnan perustaminen kolmena 
alatoimikuntana (lounaiset vesialueet, 
Intian valtameren lounaisosan vesialueet 
sekä Antillien ja Guyanan vesialueet) 
voisi myös vaikuttaa myönteisesti näihin 
tavoitteisiin kansainvälisillä vesillä, joilla 
liikakalastus ja laiton kalastus ovat 
todellinen maailmanlaajuinen ongelma.
YK:n merioikeusyleissopimuksen V osan 
66 artikla velvoittaa myös jäsenvaltioita 
täyttämään sen määräykset anadromisten 
luonnonkalakantojen elinvoimaisuuden 
säilyttämiseksi. Yhteisellä 
kalastuspolitiikalla olisi myötävaikutettava 
siihen, että unioni täyttää asiamukaisesti 
edellä mainittuihin kansainvälisiin 
välineisiin perustuvat kansainväliset 
velvoitteensa. Kun jäsenvaltiot toteuttavat 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä yhteisen 
kalastuspolitiikan puitteissa saamansa 
toimivallan mukaisesti, niiden olisi myös 
toimittava kaikilta osin mainittuihin 
kansainvälisiin asiakirjoihin perustuvien 
kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot 
sitoutuivat Nagoyassa vuonna 2010 
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pidetyssä biologista monimuotoisuutta 
käsittelevässä maailmankonferenssissa 
torjumaan biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä. Konferenssissa hyväksyttiin 
strateginen kymmenvuotisohjelma 
maailman biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseksi. Ohjelmassa esitettiin 
seuraavat kalastusalaa koskevat 
tavoitteet: (1) kalojen ja 
selkärangattomien hallinnointi ja 
hyödyntäminen kestävällä ja 
ekosysteemilähtöisellä tavalla 
liikakalastuksen torjumiseksi soveltamalla 
elvyttämistoimenpiteitä kaikkiin vähiin 
käyneisiin tai uhanalaisiin lajeihin ja 
välttämällä kalastuksen aiheuttamia 
kielteisiä vaikutuksia herkkiin 
meriekosysteemeihin, 
(2) vesiviljelyalueiden kestävä 
hoitaminen, (3) viljelykasvien, jalostus- ja 
kotieläinten sekä villieläinten geneettisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
vähentämällä mahdollisimman 
tehokkaasti niiden geneettistä köyhtymistä 
ja (4) rannikko- ja merialueiden suojelu 
(vähintään 10 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 
2011–2020 tehdyssä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten 
kokouksen päätöksessä, ja yhteisessä 
kalastuspolitiikassa olisi varmistettava 
yhtenevyys Euroopan neuvoston 
hyväksymien biodiversiteettitavoitteiden ja 
komission tiedonannossa Luonnonpääoma 
elämämme turvaajana: luonnon 

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

monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 
vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden 
kanssa, erityisesti jotta kestävä 
enimmäistuotto toteutuisi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteisessä kalastuspolitiikassa olisi 
tarvittaessa otettava kaikilta osin huomioon 
eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä 
elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen 

(11) Yhteisessä kalastuspolitiikassa olisi 
tarvittaessa otettava kaikilta osin huomioon 
eläinten terveyteen ja hyvään kohteluun
sekä elintarvikkeiden ja rehujen 
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liittyvät näkökohdat. turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Yhdennetyssä meripolitiikassa ja 
yhteisessä kalastuspolitiikassa olisi 
tunnustettava syrjäisimpien alueiden ja 
etenkin sellaisten alueiden erityisluonne, 
joilla ei ole mannerjalustaa, koska niiden 
käytettävissä olevat luonnonvarat ovat 
keskittyneet kalavesiin ja merenalaisiin 
vuoriin. Näiden biomaantieteellisesti 
herkkien alueiden suojelu ja niille pääsy 
olisi varmistettava, ja niitä olisi 
hyödynnettävä käytettävissä olevien 
luonnonvarojen mukaan.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Syrjäisimpien alueiden ympärillä 
olevien meren elollisten luonnonvarojen 
erityistä suojelua olisi jatkettava, sillä 
kyseiset luonnonvarat edistävät saarten 
paikallistalouden säilymistä saarten 
rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen kannalta. Tästä syystä kyseisillä 
vesialueilla olisi pidettävä voimassa tiettyjä 
kalastustoimia koskevat rajoitukset, joita 
sovelletaan syrjäisimpien alueiden
satamissa rekisteröityihin aluksiin SEUT:n 
349 artiklan ja 355 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Syrjäisimpien alueiden on 
kuitenkin halutessaan voitava säilyttää 
niille annettu mahdollisuus myöntää 
sopimusten puitteissa kolmansien 
naapurimaiden aluksille lupa kalastaa 
näillä aluevesillä, edellyttäen että nämä 
alukset purkavat kaiken saaliinsa niiden 
satamiin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Itämeren luonnonlohikantojen 
suojeluun olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston (ICES) mukaan 
Itämeren luonnonlohikannat eivät ole 
kestävällä tasolla. ICES:n mukaan 
lohikantojen hallinnoinnin tulee perustua 
jokikohtaisten lohikantojen tilanteen 
arvioon ja sen mukaan lohen 
sekakantakalastus vaikeuttaa 
huomattavasti lohien vaellusta takaisin 
kutujokiinsa. Vahvojen 
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luonnonlohikantojen palauttaminen on 
erittäin tärkeää myös Euroopan 
pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden 
kannalta, sillä luonnonlohi on erittäin 
tärkeä pohjoisten jokialueiden asukkaille 
ja aluetaloudelle.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit ja 
otettava se käyttöön asteittain ja 
suunnitelmallisesti.

Perustelu

Kalojen poisheittämisen lopettaminen, jossa on otettava huomioon eri kalastusalueiden 
erityispiirteet, on tehtävä asteittain ja suunnitelmallisesti ja siihen on annettava riittävästi 
aikaa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Ottaen huomioon kalastusalan 
epävarma taloudellinen tilanne ja monien
rannikko- ja saaristoyhteisöjen riippuvuus 
kalastuksesta on tarpeen tarkastella 
uudelleen suhteellisen vakauden käsitettä 
sekä varmistaa kalastustoiminnan vakaus 
ja alan ja siitä riippuvaisten alueiden 
sosioekonominen elinkelpoisuus
jakamalla kalastusmahdollisuudet 
jäsenvaltioiden kesken kalakannoista 
kullekin jäsenvaltiolle kuuluvan 
ennakoitavissa olevan osuuden ja 
jäsenvaltion kalastuskapasiteetin
perusteella.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

todellisia tilanteita ja erityispiirteitä ja jotta 
politiikan noudattamista saataisiin 
tehostettua.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
kukin jäsenvaltio soveltaa vapaaehtoisesti
kaikkiin vähintään 15 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
pyydyksillä kalastaviin aluksiin. 
Jäsenvaltiot voivat jättää siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmän 
ulkopuolelle sellaiset alle 15 metrin
pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. Tällaisen 
järjestelmän odotetaan myötävaikuttavan
laivastojen kapasiteetin mukauttamiseen, 
kun liikakalastusta havaitaan, sekä 
parantavan taloudellista tulosta samalla, 
kun luodaan oikeudellisesti varma 
jäsenvaltion vuotuisia 
kalastusmahdollisuuksia koskeva 
yksinomainen siirrettävä kalastusoikeus. 
Koska meren elolliset luonnonvarat ovat 
yhteinen hyödyke, siirrettävillä 
kalastusoikeuksilla vain vahvistettaisiin 
käyttöoikeus jäsenvaltion osuuteen 
vuotuisista kalastusmahdollisuuksista ja ne 
voitaisiin peruuttaa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(31) Joidenkin pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien laivastojen erityispiirteiden ja 
sosioekonomisen haavoittuvuuden vuoksi 
on perusteltua, että siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän 
käyttö on kussakin jäsenvaltiossa 
vapaaehtoista. Siirrettävien 
kalastusoikeuksien järjestelmää olisi 
sovellettava kantoihin, joiden osalta on 
myönnetty kalastusmahdollisuuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Koska kalastus on syrjäisimmillä 
alueilla pääasiassa pienimuotoista, 
toimivaltaisten alueellisten elinten olisi 
saatava päättää järjestelmästä, joka 
soveltuu näiden alueiden satamissa 
rekisteröityjen laivastojen kapasiteetin 
hallintaan.



PE489.430v02-00 16/39 AD\905615FI.doc

FI

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Kalataloustutkimusta olisi lisättävä 
hyväksymällä kalataloutta koskevan 
tutkimustiedon keruuta ja alan tutkimusta 
ja innovointia koskevia ohjelmia 
kansallisella tasolla koordinoidusti muiden 
jäsenvaltioiden kanssa ja myös käyttäen 
unionin tutkimus- ja innovointikehykseen 
sisältyviä välineitä sekä lisäämällä 
asiantuntijaresursseja ja unionin 
rahoitusapua.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Unionin olisi edistettävä yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteita 
kansainvälisellä tasolla. Tätä tarkoitusta 
varten unionin olisi pyrittävä parantamaan 
alueellisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden saavutuksia kalakantojen 
säilyttämisen ja hoidon alalla siten, että 
edistetään tutkimustietoon perustuvaa 
päätöksentekoa ja sääntöjen parempaa 
noudattamista, lisätään avoimuutta ja 
sidosryhmien osallistumista sekä torjutaan 
laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastustoimintaa. 

(38) Unionin olisi edistettävä yhteisen 
kalastuspolitiikan tavoitteita 
kansainvälisellä tasolla. Tätä tarkoitusta 
varten unionin olisi pyrittävä parantamaan 
alueellisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden saavutuksia kalakantojen 
säilyttämisen ja hoidon alalla siten, että 
edistetään tutkimustietoon perustuvaa 
päätöksentekoa ja sääntöjen parempaa 
noudattamista, lisätään avoimuutta ja 
taataan sidosryhmien todellinen 
osallistuminen sekä torjutaan laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä 
kalastustoimintaa. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Kolmansien maiden kanssa tehtävissä 
kestävää kalastusta koskevissa 
sopimuksissa olisi varmistettava, että 
unionin kolmansien maiden vesillä 
harjoittama kalastustoiminta perustuu 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tutkimustietoon, ja näin taattava meren 
elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen 
kestävällä tavalla. Näillä sopimuksilla, 
jotka takaavat unionille pääsyn vesialueille 
vastikkeeksi sen antamasta rahoitustuesta, 
olisi edistettävä laadukkaan hallinnan 
kehyksen kehittämistä erityisesti 
tehokkaiden seuranta-, tarkkailu- ja 
valvontatoimenpiteiden varmistamiseksi. 
Unionin kalastusalusten toiminta näiden 
sopimusten yhteydessä ei saisi johtaa 
sopimuksen allekirjoittaneiden maiden 
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omien kalastajien toiminnan 
vähenemiseen eikä heidän 
köyhtymiseensä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Kun unioni tekee kestävää 
kalastusta koskevia sopimuksia sellaisten 
kolmansien maiden kanssa, jotka jakavat 
merialueen syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvan alueen kanssa, sen olisi 
huolehdittava luonnonvarojen 
tasapuolisesta jakamisesta ja tuettava 
kalastusalan kehittymistä näillä alueilla.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Unionin ja sen naapureina olevien 
kolmansien maiden kalastusneuvottelut 
on aina käytävä avoimesti, jotta voidaan 
sopia kalastusmahdollisuuksien vaihdosta 
ja jakamisesta tai alusten pääsyn 
myöntämisestä toisen osapuolen 
vesialueille.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 

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

kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi sekä varmistaa 
vastavuoroisuus kolmansien maiden 
kanssa käytävässä kaupassa niin, että 
unionin markkinoilla vallitsevat 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
kalatalouden kestävyyden että 
terveystarkastusten suhteen; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
kaupan pidettäville kalastus- ja 
vesiviljelytuotteille, olivatpa nämä tuotteet 
peräisin unionista tai kolmansista maista,
luotava kuluttajille mahdollisuus tehdä 
nykyistä paremmin tietoon perustuvia
valintoja ja tuettava vastuullista 
kuluttamista sekä parannettava taloudellista 
tietoa ja ymmärrystä unionin markkinoista 
koko toimitusketjun osalta. Kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisellä 
markkinajärjestelyllä olisi säänneltävä 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia 
siten, että noudatetaan kansainvälisesti 
tunnustettuja sosiaali- ja ympäristöalan 
normeja.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Yhteinen markkinajärjestely olisi 
pantava täytäntöön unionin 
kansainvälisiä sitoumuksia, erityisesti 
Maailman kauppajärjestön määräyksiä, 
vastaavalla tavalla. Yhteisen 
kalastuspolitiikan onnistumiseen tarvitaan 
tehokas valvonta-, tarkastus- ja 
täytäntöönpanojärjestelmä, joka kattaa 
myös laittomien, ilmoittamattomien ja 
sääntelemättömien kalastustoimien (IUU) 
torjunnan. Valvonta-, tarkastus- ja 
täytäntöönpanojärjestelmä olisi luotava 
sellaiseksi, että unioni pystyy sen avulla 

(48) Yhteisen kalastuspolitiikan 
onnistumiseen tarvitaan tehokas valvonta-, 
tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmä, 
joka kattaa myös laittomien, 
ilmoittamattomien ja sääntelemättömien 
kalastustoimien (IUU) torjunnan. 
Valvonta-, tarkastus- ja 
täytäntöönpanojärjestelmä olisi luotava 
sellaiseksi, että unioni pystyy sen avulla 
täyttämään yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen vaatimukset.
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täyttämään yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen vaatimukset.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Näyttää aiheelliselta, että komissiolle 
siirretään delegointisäädöksillä valta 
perustaa uusi neuvoa-antava toimikunta ja 
muuttaa nykyisten toimikuntien toimivalta-
aluetta ottaen erityisesti huomioon 
Mustanmeren erityisluonne.

(54) Näyttää aiheelliselta, että komissiolle 
siirretään delegointisäädöksillä valta 
perustaa uusia neuvoa-antavia 
toimikuntia ja muuttaa nykyisten 
toimikuntien toimivalta-aluetta ottaen 
erityisesti huomioon Mustanmeren ja 
syrjäisimpien alueiden erityisluonne. 
Kaikkien merialueiden olisi kuuluttava 
jonkin neuvoa-antavan toimikunnan 
piiriin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet luovat edellytyksiä 
ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien pitkän aikavälin kestävyydelle 
ja parantavat elintarvikkeiden saatavuutta.

1. Yhteisellä kalastuspolitiikalla olisi 
varmistettava, että kalastus- ja 
vesiviljelytoimet luovat edellytyksiä 
ympäristön, talouden ja sosiaalisten 
näkökohtien pitkän aikavälin kestävyydelle 
ja parantavat unionin eri alueiden 
kalastajien ja kalastajayhteisöjen 
sosiaaliturvaa, työllisyyttä ja 
elämänlaatua, kalastus- ja vesiviljelyalan 
kilpailukykyä sekä elintarvikkeiden 
saatavuutta ja laatua.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, ja politiikalla 
pyritään varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
vuoteen 2015 mennessä kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, ja politiikalla 
pyritään varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
vuoteen 2017 mennessä kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 
varmistamiseksi, että kalastustoimien 
vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvia 
vaikutuksia saataisiin rajoitettua.

3. Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
kalastuksenhoidon perusperiaatteena on 
ekosysteemilähtöinen lähestymistapa, 
jolla pyritään varmistamaan kalatalouden 
kestävyys ja säilyttämään meren 
biologinen monimuotoisuus ja vesien 
ekologinen elinkykyisyys käytettävissä 
olevien luonnonvarojen mukaan ja 
tarjoten kaikille tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja takaamaan, että 
kalastustoimien vuoksi meriekosysteemiin 
kohdistuvia vaikutuksia saataisiin 
rajoitettua.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kertyneen ammattikokemuksen ja 
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kalastusalueiden perinteiden pohjalta on 
voitava luoda uusia erikoistumisaloja, 
jotta voidaan tukea kestävää kehitystä, 
parantaa elämänlaatua näillä alueilla ja 
houkutella nuoria alalle.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
I osa – 2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yhteisen kalastuspolitiikan on 
edistettävä alueellistettua lähestymistapaa, 
jotta jäsenvaltiot voivat laatia ja panna 
täytäntöön hoitosuunnitelmia.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luomaan edellytykset tehokkaille 
kalastustoimille taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa;

(b) luomaan edellytykset sosiaalisesti ja 
taloudellisesti sekä ympäristön kannalta 
kestäville ja tehokkaille kalastustoimille 
taloudellisesti kannattavan ja 
kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa, 
koska alan tulevaisuus on turvattava ja on 
taattava tasapuoliset kilpailuedellytykset 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupassa 
kolmansien maiden kanssa;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 

(d) edistämään asianmukaisen elintason ja 
asianmukaisten tulojen toteutumista 
kalastustoiminnasta riippuvaisille ottaen 
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riippuvaisille; huomioon taloudellisista, sosiaalisista ja 
maantieteellisistä rajoitteista, kuten 
saaristoasemasta ja erittäin syrjäisestä 
sijainnista, johtuvat vaikeudet;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
I osa – 3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tunnustamaan rannikkokalastuksen 
ja pienimuotoisen kalastuksen sekä 
simpukanviljelyn suuri merkitys väestön 
poismuuton ehkäisyssä, hyvinvoinnin 
lisäämisessä ja kestävän 
hyödyntämismallin vahvistamisessa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
I osa – 4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vastuiden selkeä määrittely sekä 
unionin tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

(a) vastuiden selkeä määrittely sekä 
unionin tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta 
voidaan toteuttaa hajautettua 
lähihallintaa, jossa otetaan huomioon 
kunkin maan, pyyntialueen ja laivaston 
sekä kaikkien kalavarojen realiteetit ja 
erityispiirteet pyrkien vertikaalitason 
monenväliseen hallintaan;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
I osa – 4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan (b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 



PE489.430v02-00 24/39 AD\905615FI.doc

FI

käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti;

käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti ja määräämällä tarvittaessa 
asteittaisesta toteutuksesta ja 
siirtymäkausista;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
I osa – 4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) alan toimijoiden laaja osallistuminen 
toimenpiteiden kaikkiin vaiheisiin, 
suunnittelusta täytäntöönpanoon;

(d) alan toimijoiden laaja osallistuminen, 
etenkin neuvoa-antavien toimikuntien 
välityksellä, toimenpiteiden kaikkiin 
vaiheisiin, suunnittelusta täytäntöönpanoon 
ja arviointiin;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'unionin vesillä' jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvia vesialueita, lukuun ottamatta 
perussopimuksen liitteen II luettelossa 
mainittujen alueiden lähivesiä,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
I osa – 5 artikla – 1 kohta – 20 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 'pienimuotoisella kalastuksella ja 
rannikkokalastuksella' kalastusta, jota 
harjoittavat kokonaispituudeltaan alle 
15 metrin alukset tai alukset, jotka 
viipyvät merellä vähemmän kuin 
24 tuntia,
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
I osa – 6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin kalastusaluksilla on yhtäläinen 
pääsy kaikille unionin vesialueille ja 
yhtäläinen vesiluonnonvarojen 
käyttöoikeus kaikilla unionin vesillä 
lukuun ottamatta 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja vesiä, jollei III osan 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä 
muuta johdu. 

1. Unionin kalastusaluksilla on yhtäläinen 
pääsy kaikille unionin vesialueille ja 
yhtäläinen vesiluonnonvarojen 
käyttöoikeus kaikilla unionin vesillä 
lukuun ottamatta 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja vesiä, jollei III osan 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä 
muuta johdu, ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa määriteltyjen syrjäisimpien 
alueiden vesiä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
II osa – 6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten
vesialueilla 100 meripeninkulman sisällä 
niiden perusviivoista asianomaiset 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa kalastuksen 
tammikuun 1 päivästä 2013 
joulukuun 31 päivään 2022 kyseisten 
saarten satamissa rekisteröityihin aluksiin. 
Tällaisia rajoituksia ei sovelleta kyseisillä 
vesialueilla perinteisesti kalastaviin 
unionin kalastusaluksiin niin kauan kuin 
alukset eivät ylitä perinteisesti käytetyn 
pyyntiponnistuksen tasoa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

3. Kaikkien unionin syrjäisimpien 
alueiden vesialueilla 100 meripeninkulman 
sisällä niiden perusviivoista sekä 
100:aa meripeninkulmaa kauempana 
sijaitsevilla kalavesillä ja merenalaisilla 
vuorilla asianomaiset jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa kalastuksen tammikuun 1 päivästä 
2013 joulukuun 31 päivään 2022 kyseisten 
alueiden satamissa rekisteröityihin 
aluksiin. Unionin kalastusalukset, jotka 
voivat osoittaa, että ne kalastavat
perinteisesti kyseisillä vesialueilla, voivat 
pyytää alueella sillä edellytyksellä, että 
kalakannat ovat kestävällä tasolla. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan nojalla asetetuista 
rajoituksista.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi 
vahvistettava monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi. 

1. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi 
vahvistettava monivuotiset suunnitelmat 
säilyttämistoimiksi, joilla kalakannat 
säilytetään kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suurempina tai 
palautetaan näitä tasoja suuremmiksi. 
Näissä suunnitelmissa otetaan huomioon 
sosioekonomiset näkökohdat, jotka 
liittyvät säilyttämistoimiin, ja määrätään 
paikallisille kalastajille ja talouksille 
maksettavista vahingonkorvauksista, jotta 
ei vahingoiteta rannikko- ja merialueiden 
kehitystä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan 
lähestymistapaan, ja niissä on otettava 
huomioon käytettävissä olevia tietoja ja 
arviointimenetelmiä koskevat rajoitukset
sekä kaikki mitattavissa olevat
epävarmuustekijät tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla.

4. Monivuotiset suunnitelmat perustuvat 
parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin 
tietoihin, ja niissä sovelletaan ennalta 
varautuvaa lähestymistapaa, jos 
käytettävissä olevia tietoja ja 
arviointimenetelmiä koskee rajoituksia,
sekä kaikkia mitattavissa olevia
epävarmuustekijöitä tieteellisesti 
hyväksyttävällä tavalla.

Perustelu

Monivuotisten suunnitelmien on perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen vain, jos 
parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä tietoja ei ole saatavilla.

Tarkistus 47
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Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Monivuotisia suunnitelmia 
sovellettaessa ja laadittaessa on otettava 
huomioon tarve suorittaa aiheelliset 
mukautukset asteittain ja välttää liian 
lyhyiden määräaikojen asettamista 
kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta 
sekä suorittaa ensin sosioekonomisten 
vaikutusten arviointi, jossa olisi kuultava 
myös asiaankuuluvia toimijoita.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
kalastuskuolevuutta, joka takaa kantojen 
palauttamisen pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi, monivuotisissa 
suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti.

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
kalastuskuolevuutta, joka takaa kantojen 
palauttamisen pysyvästi kestävän 
enimmäistuoton mahdollistaville tasoille, 
monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) selvät aikarajat määrällisten 
tavoitteiden saavuttamiselle;

(d) selvät ja realistiset aikarajat 
määrällisten tavoitteiden saavuttamiselle;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 11 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Anadromisten lajien sekakantakalastus ei ole valikoivaa, ja tämän vuoksi olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota sen rajoittamiseen ja toimenpiteisiin, joiden avulla yhteinen 
kalastuspolitiikka voi turvata eri kantojen elinvoimaisuuden.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 11 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 11 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) odottamattomia tilanteita koskeva 
vastausmekanismi.

Perustelu

Biologisten luonnonvarojen hoito saattaa muuttua suhteellisen lyhyessä ajassa joko 
parempaan tai huonompaan suuntaan. Tätä seikkaa vahvistavat alueiden kokemukset 
monivuotisista suunnitelmista, jotka eivät nykyisten jäykkien sääntöjen vuoksi vastaa 
luonnonvarojen tilaa ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Tarkistus 53
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Ehdotus asetukseksi
III osa – II osasto – 14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monivuotisten suunnitelmien mukaisesti 
hyväksytyt säilyttämistoimet

Aluetasolla laaditut säilyttämistoimet ja 
tekniset toimet

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevien 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa on annettava
jäsenvaltioille alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kuulemisen 
jälkeen lupa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä 
asianomaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia. 

Tarkistus 56
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Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 17 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) on laadittu ottaen huomioon 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
ehdotukset.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
ehdotukset huomioon ottaen delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti, jos 
jäsenvaltiot, jotka ovat 17 artiklan 
mukaisesti saaneet luvan toteuttaa 
toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle määräajassa, 
joka asetetaan erikseen kussakin 
monivuotisessa suunnitelmassa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
monivuotisessa suunnitelmassa 
tarkoitettuihin kalastuksiin sovellettavien 
säilyttämistoimien täsmentämiseksi 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
ehdotukset huomioon ottaen delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti, jos
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – I luku – 20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla, jotka hyväksytään 
asianomaisten alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kuulemisen 
jälkeen, pyritään varmistamaan 
monivuotisessa suunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden toteutuminen. Kun komissio 
antaa delegoidun säädöksen, niiden 
jäsenvaltion toimenpiteiden jotka eivät 
sovi yhteen tavoitteiden toteutuksen 
kanssa tai ovat epäasianmukaisia sen 
kannalta, voimassaolo lakkaa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – II luku – 21 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – II luku – 21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) on laadittu ottaen huomioon 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
ehdotukset.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – II luku – 24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – II luku – 24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisten toimenpiteiden täsmentämiseksi 
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien 
ehdotukset huomioon ottaen delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti, jos 
23 artiklan nojalla suoritetun arvioinnin 
perusteella katsotaan, etteivät 
jäsenvaltioiden toimenpiteet
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
III osa – III osasto – II luku – 24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä, jotka hyväksytään 
asianomaisten alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kuulemisen 
jälkeen, pyritään varmistamaan teknisen 
toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, niiden jäsenvaltion 
toimenpiteiden jotka eivät sovi yhteen 
tavoitteiden toteutuksen kanssa tai ovat 
epäasianmukaisia sen kannalta, 
voimassaolo lakkaa.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
III osa – IV osasto – 26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman 
vyöhykkeen sisäpuolella toteuttamat 
toimenpiteet

Jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman ja 
syrjäisimmillä alueilla 
100 meripeninkulman vyöhykkeen 
sisäpuolella toteuttamat toimenpiteet

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
III osa – IV osasto – 26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi 
12 meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista edellyttäen, 

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

syrjäisimmillä alueilla 
100 meripeninkulman vyöhykkeellä 
niiden talousvyöhykkeen rajoissa
edellyttäen, ettei unioni ole toteuttanut 
erityisesti kyseistä aluetta koskevia 
säilyttämis- ja 
kalastuksenhoitotoimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on sovittava yhteen 2 ja 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden kanssa 
ja oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin 
voimassa olevassa unionin lainsäädännössä 
säädetyt toimenpiteet.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
IV osa

Komission teksti Tarkistus

IV osa poistetaan.

Perustelu

Siirrettävien kalastusoikeuksien poistaminen liittyy 16 artiklaan luotavaan uuteen kohtaan, 
jossa jätetään kullekin jäsenvaltiolle vapaus valita sille myönnettyjen 
kalastusmahdollisuuksien jakotapa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Näin jäsenvaltiot 
voivat halutessaan panna täytäntöön siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
V osa – 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 
kalastusmahdollisuuksiensa välillä.
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Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
V osa – 34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
V osa – 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.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
VII osa – I osasto – 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 sekä 
alueiden, neuvoa-antavien toimikuntien 
ja alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
lausuntoihin, jotta voitaisiin varmistaa 
kalavarojen säilyminen kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suurempina tai niiden palauttaminen näitä 
tasoja suuremmiksi ja jotta alueiden, 
neuvoa-antavien toimikuntien ja 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
kannat otettaisiin asianmukaisesti 
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huomioon ja tuotaisiin esiin.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
VII osa – II osasto – 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 mahdollistavia tasoja 
suurempina ja jotta voidaan taata 
sopimuksen osapuolena olevien yhden tai 
useamman kolmannen maan kalastajille, 
että heidän kalastuskapasiteettinsa ei 
pienene. 

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 52 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Syrjäisimpiä alueita varten 
perustettava neuvoa-antava toimikunta 
jaetaan kolmeen jaostoon: Suur-Karibian 
jaosto, johon kuuluvat Guadeloupe, 
Martinique ja Guayana, Intian 
valtameren lounaisosan jaosto, johon 
kuuluvat Réunion ja Mayotte, sekä 
Makaronesian jaosto, johon kuuluvat 
Kanariansaaret, Azorit ja Madeira.
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Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 52 ja 53 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) antaa komissiolle suosituksia ja 
ehdotuksia kannoista, joita komission 
olisi puolustettava alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä. 

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ja tarvittaessa asianomaisen 
jäsenvaltion on vastattava kohtuullisen ajan 
kuluessa 1 kohdan nojalla saamiinsa 
suosituksiin, ehdotuksiin ja tietoihin.

2. Komission ja tarvittaessa asianomaisen 
jäsenvaltion on vastattava kohtuullisen ajan 
kuluessa 1 kohdan nojalla saamiinsa 
suosituksiin, ehdotuksiin ja tietoihin sekä 
otettava alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien suositukset huomioon 
päätöksenteossa.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 53 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun komissio aikoo toteuttaa uusia, 
neuvoa-antavaa toimikuntaa koskevia 
toimenpiteitä tai säännellä tällaisen 
toimikunnan kalastusaluetta, komissio 
pyytää ennalta toimikunnan lausunnon.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
XII osa – 54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavat toimikunnat 
muodostuvat kalastusalan toimijoita 
edustavista järjestöistä ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä.

1. Neuvoa-antavat toimikunnat 
muodostuvat pääosin kalastusalan 
toimijoita edustavista järjestöistä ja niihin 
kuuluu myös ympäristöjärjestöjä ja 
biologista monimuotoisuutta suojelevia 
järjestöjä sekä muita yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmiä ja 
jokivarsien etujärjestöjä, ja tarkkailijoiksi 
voidaan hyväksyä kyseisen merialueen 
kolmansia maita tai niiden kalastusalan 
toimijoita edustavia järjestöjä.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite III – sarake 1 – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

Lounaiset vedet Lounaiset vesialueet, Intian valtameren 
lounaisosan vesialueet sekä Antillien ja 
Guyanan vesialueet

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite III – sarake 2 – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

ICES-alueet VIII, IX ja X (Azoreita 
ympäröivät vesialueet), ja CECAF-alueet 
34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeiraa ja 
Kanariansaaria ympäröivät vesialueet)

ICES-alueet VIII, IX ja X (Azoreita 
ympäröivät vesialueet), CECAF-alueet 
34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeiraa ja 
Kanariansaaria ympäröivät vesialueet), 
Intian valtameren lounaisosan vesialueet 
sekä Antillien ja Guyanan vesialueet
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