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Tarkistus 63
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhteisellä kalastuspolitiikalla on 
edistettävä kalastus- ja vesiviljelyalan 
korkeaa työllisyystasoa ja parannettava 
kalastajien ja vesiviljelyn harjoittajien 
työoloja siten, että heille taataan 
asianmukainen sosiaaliturva ja että 
varmistetaan konkreettisesti 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kilpailu kolmansien maiden ja unionin 
jäsenvaltioiden kanssa estämällä 
työvoimakulujen liian suuriin eroihin 
perustuvat kilpailun vääristymät. 
Yhteisessä kalastuspolitiikassa 
vahvistetaan ehdot merialojen 
työntekijöihin sovellettavan 
sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 64
Riikka Manner

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 

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

koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta. Se on myös hyväksynyt 
aavan meren kalastusalusten 
kansainvälisten suojelu- ja 
hoitotoimenpiteiden edistämisestä 
24 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestön sopimuksen (FAO:n 
sopimus). Kyseisissä kansainvälisissä 
asiakirjoissa määrätään ennen kaikkea 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevista 
velvoitteista, muun muassa velvoitteista 
toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä 
meren luonnonvarojen palauttamiseksi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille sekä kansalliseen lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla että aavalla merellä 
ja tehdä tätä varten yhteistyötä muiden 
valtioiden kanssa, velvoitteista soveltaa 
kalakantojen säilyttämiseen, hoitoon ja 
hyödyntämiseen laajasti ennalta varautuvaa 
lähestymistapaa, velvoitteista varmistaa 
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden 
sääntöjenmukaisuus meren luonnonvarojen 
esiintyessä lainkäyttövallan suhteen 
asemaltaan erilaisilla merialueilla sekä 
velvoitteista ottaa asianmukaisesti 
huomioon merien oikeutettu käyttö muihin
tarkoituksiin. 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 
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yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 65
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 66
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kalastusta koskevat tavoitteet on 
vahvistettu luonnon monimuotoisuutta 
koskevasta strategisesta suunnitelmasta 
2011–2020 tehdyssä biologista 

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

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

Or. fr

Tarkistus 67
María Irigoyen Pérez

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 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.

Or. es



AM\905399FI.doc 7/60 PE491.301v01-00

FI

Tarkistus 68
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 

(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 
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varmistettava, että eri alojen politiikkoja 
hallinnoidaan johdonmukaisesti ja 
yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, 
Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian 
niemimaan rannikon sekä Välimeren ja 
Mustanmeren alueilla.

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.

Or. fr

Tarkistus 70
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Tarkistus 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Azorien, Madeiran ja 
Kanariansaarten ympärillä olevien meren 

(15) Syrjäisimpien alueiden ympärillä 
olevien meren elollisten luonnonvarojen 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 72
Riikka Manner

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 
luonnonlohikantojen palauttaminen on 
erittäin tärkeää myös Euroopan 
pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden 
kannalta, sillä luonnonlohi on erittäin 
tärkeä pohjoisten jokialueiden asukkaille 
ja aluetaloudelle.

Or. fi
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Tarkistus 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr

Tarkistus 74
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Tahattomien saaliiden ja kalojen 
poisheittämisten vähentämiseksi 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.
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Or. fr

Tarkistus 75
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 76
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon kalastusalan (22) Ottaen huomioon kalastusalan 



PE491.301v01-00 12/60 AM\905399FI.doc

FI

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.

epävarman taloudellisen tilanteen ja 
monien rannikko- ja saaristoyhteisöjen
riippuvuuden 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.

Or. es

Tarkistus 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 78
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(27) Jäsenvaltioille olisi annettava lupa 
toteuttaa oman 12 meripeninkulman 
vyöhykkeensä sisällä sekä syrjäisimmillä 
alueilla 100 meripeninkulman 
vyöhykkeellä niiden talousvyöhykkeen 
rajoissa kaikkiin unionin kalastusaluksiin 
sovellettavia säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä edellyttäen, että kun 
toimenpiteitä sovelletaan toisten 
jäsenvaltioiden kalastusaluksiin, ne ovat 
syrjimättömiä ja niistä on edeltäkäsin 
kuultu muita jäsenvaltioita, joita asia 
koskee, eikä unioni ole toteuttanut 
kyseisellä alueella erityisesti säilyttämiseen 
ja kalastuksenhoitoon liittyviä 
toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 79
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 80
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 81
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan (29) Useimpien yhteisen kalastuspolitiikan 
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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.

mukaisesti hoidettujen kantojen osalta olisi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 
otettava käyttöön siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin vähintään 15 metrin
pituisiin aluksiin sekä kaikkiin muihin 
vedettävillä pyydyksillä kalastaviin 
aluksiin. Jäsenvaltiot voivat jättää 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän ulkopuolelle sellaiset alle 
15 metrin pituiset alukset, jotka eivät käytä 
vedettäviä pyydyksiä. 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.

Or. fr

Tarkistus 82
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 12 metrin pituisiin 
aluksiin sekä kaikkiin muihin vedettävillä 
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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.

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

Or. pt

Tarkistus 83
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska siirrettävien 
kalastusoikeuksien mahdollinen 
käyttöönotto johtaa väistämättä 
kalastusmahdollisuuksien 
yksityistämiseen ja kaupallistumiseen ja 
niiden keskittymiseen yrityksille ja 
suurille aluksille, olisi syytä varmistaa 
pienimuotoisen kalastuksen ja 
rannikkokalastuksen jatkuminen, sille ne 
synnyttävät pääosan työpaikoista ja 
taloudellisesta toiminnasta 
rannikkoalueilla.

Or. pt
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Tarkistus 84
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 85
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää 
ja vuokrata 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.

Or. pt

Tarkistus 86
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 87
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 88
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
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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.

Or. fr

Tarkistus 89
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Tarkistus 90
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Soveltavaa kalataloustutkimusta olisi (37) Kalataloustutkimusta olisi lisättävä 
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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.

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.

Or. fr

Tarkistus 91
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Tarkistus 92
Patrice Tirolien

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 
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myöntämisestä toisen osapuolen 
vesialueille.

Or. fr

Tarkistus 93
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
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.

Or. fr

Tarkistus 95
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi taattava 
yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille 
unionissa kaupan pidettäville kalastus- ja 

(47) On tarpeen parantaa unionin kalastus-
ja vesiviljelyalan kilpailukykyä ja vaatia 
yksinkertaistamista alan tuotanto- ja 
kaupanpitämistoimien hallinnoinnin 
tehostamiseksi sekä varmistaa 
vastavuoroisuus kolmansien maiden 
kanssa käytävässä kaupassa niin, että 
unionin markkinoilla vallitsevat 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä 
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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.

kalatalouden kestävyyden että 
terveystarkastusten suhteen; kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisen 
markkinajärjestelyn olisi myös 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.

Or. pt

Tarkistus 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
perustetaan uusi neuvoa-antava 
toimikunta ja muutetaan nykyisten 
toimikuntien toimivalta-aluetta ottaen 
erityisesti huomioon Mustanmeren 
erityisluonne.

(54) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 
perustetaan kaksi uutta neuvoa-antavaa 
toimikuntaa ja muutetaan nykyisten 
toimikuntien toimivalta-aluetta ottaen 
erityisesti huomioon Mustanmeren ja 
syrjäisimpien alueiden erityisluonne.

Or. fr

Tarkistus 97
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Syrjäisimpiä alueita varten olisi 
perustettava alueellinen neuvoa-antava 
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toimikunta alueellistamis- ja 
toissijaisuusperiaatteita koskevien 
komission suuntaviivojen pohjalta, jotta 
sidosryhmät saadaan tiiviimmin mukaan 
ja syrjäisimpien alueiden erityisluonne ja 
herkkyys voidaan ottaa erityisesti 
huomioon.

Or. pt

Tarkistus 98
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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 
varmistetaan elollisten 
vesiluonnonvarojen hyödyntäminen 
tavalla, joka edistää kalastusta ja 
vesiviljelyä ympäristön kannalta, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävissä 
olosuhteissa ja parantaa alan 
kilpailukykyä, sosiaaliturvaa, työllisyyttä 
sekä elämänlaatua alueilla, joilla 
kalastusta ja vesiviljelyä harjoitetaan.

Or. es

Perustelu

Sosioekonomisten näkökohtien olisi oltava yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteissa 
merkittävämmällä sijalla eikä taka-alalla.

Tarkistus 99
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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, antavat turvaa unionin eri 
alueiden kalastajayhteisöille ja parantavat 
elintarvikkeiden saatavuutta.

Or. pt

Tarkistus 100
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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 mahdollisuuksien mukaan
varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
vuoteen 2020 mennessä suurin piirtein
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille ja pidetään tämän kokoisina.

Or. es

Perustelu

Komission ehdottama kestävän enimmäistuoton tavoite ei ole realistinen ja saattaa johtaa 
laivastojen koon traumaattisiin mukautuksiin, minkä vuoksi tavoitteita on järkeistettävä.

Tarkistus 101
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
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 säilyttämään pyydettävien lajien 
kannat kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavilla tasoilla tai palauttamaan 
ne näille tasoille vuoteen 2020 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 102
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
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 käytettävissä olevien 
luonnonvarojen mukaan ja tarjoten 
kaikille tasapuoliset toimintaedellytykset 
ja takaamaan, että kalastustoimien vuoksi 
meriekosysteemiin kohdistuvia vaikutuksia 
saataisiin rajoitettua.

Or. pt

Tarkistus 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

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

Or. ro

Tarkistus 104
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. en

Tarkistus 105
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) lopettamaan kaupallisten ja ei-
kaupallisten kantojen tahattomat saaliit ja 
varmistamaan vähitellen, että kyseisten 
kantojen kaikki saaliit puretaan aluksesta, 
mikä edellyttää korvausten suorittamista 
saaliin poisheittokiellosta johtuvien 
vaikeuksien vuoksi;

Or. pt
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Tarkistus 106
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) vähentämään merkittävästi
kaupallisten kantojen tahattomia saaliita;

Or. fr

Tarkistus 107
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lopettamaan kaupallisten kantojen 
tahattomat saaliit ja varmistamaan 
vähitellen, että kyseisten kantojen kaikki 
saaliit puretaan aluksesta;

(a) ehkäisemään ja vähentämään
kaupallisten kantojen tahattomia saaliita ja 
varmistamaan vähitellen, että kyseisten 
kantojen kaikki saaliit puretaan aluksesta;

Or. es

Perustelu

Tahattomia saaliita on pyrittävä ehkäisemään ja vähentämään.

Tarkistus 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

kalastustoimille taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa 
ja turvaamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden kaupassa kolmansien 
maiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 109
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) luomaan edellytykset tehokkaille 
kalastustoimille taloudellisesti kestävän ja 
kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa, 
koska alan tulevaisuus on turvattava;

Or. pt

Tarkistus 110
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
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 kestäville ja tehokkaille 
kalastustoimille taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa;

Or. es

Tarkistus 111
Rosa Estaràs Ferragut
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

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

Or. es

Tarkistus 112
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. es

Tarkistus 113
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
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 
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lähihallintaa, jossa otetaan huomioon 
kunkin maan, pyyntialueen ja laivaston 
sekä kaikkien kalavarojen realiteetit ja 
erityispiirteet;

Or. pt

Tarkistus 114
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) eri kalastusalueiden erityispiirteiden 
huomioon ottaminen alueellistamismallin 
avulla;

Or. es

Tarkistus 115
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti;

(b) toimenpiteiden vahvistaminen parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
mukaisesti ja määräämällä tarvittaessa 
asteittaisesta toteutuksesta ja 
siirtymäkausista;

Or. es

Tarkistus 116
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
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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;

Or. fr

Tarkistus 117
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 118
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
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.)

Or. fr
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Tarkistus 119
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'meren elollisilla luonnonvaroilla' 
käytettävissä ja saavutettavissa olevia 
merivedessä eläviä lajeja, myös 
anadromisia ja katadromisia lajeja, niiden 
elinkierron kaikissa vaiheissa,

– 'meren elollisilla luonnonvaroilla' 
käytettävissä ja saavutettavissa olevia 
merivedessä eläviä lajeja,

Or. fi

Perustelu

Joissa lisääntyvät anadromiset kalalajit, kuten villilohi, eivät ole meren elollisia 
luonnonvaroja.

Tarkistus 120
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 17 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'siirrettävillä kalastusoikeuksilla' 
peruutettavissa olevia, jäsenvaltiolle 
myönnettyjen tai jäsenvaltion asetuksen 
(EY) N:o 1967/200634 19 artiklan 
mukaisesti hyväksymissä 
kalastuksenhoitosuunnitelmissa 
vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien 
tiettyä osaa koskevia käyttöoikeuksia, 
jotka niiden haltija saa siirtää muille 
hyväksyttäville tällaisten siirrettävien 
kalastusoikeuksien haltijoille,

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 121
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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,

Or. es

Tarkistus 122
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
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. Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
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 
saarten satamissa rekisteröityihin aluksiin. 
Kyseisillä vesialueilla perinteisesti 
kalastavat unionin kalastusalukset voivat 
pyytää alueella niin kauan kuin kalavarat 
ovat kestävällä tasolla. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Or. pt
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Tarkistus 123
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
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. Syrjäisimpien alueiden vesialueilla 
100 meripeninkulman sisällä niiden 
perusviivoista asianomaiset jäsenvaltiot 
voivat rajoittaa kalastuksen tammikuun 
1 päivästä 2013 joulukuun 31 päivään 2022 
kyseisten alueiden satamissa 
rekisteröityihin aluksiin. Tällaisia
rajoituksia ei sovelleta unionin 
kalastusaluksiin, jotka voivat osoittaa, että 
ne kalastavat perinteisesti kyseisillä 
vesialueilla, niin kauan kuin alukset eivät 
ylitä perinteisesti käytetyn 
pyyntiponnistuksen tasoa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista.

Or. fr

Tarkistus 124
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
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 

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

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan nojalla asetetuista 
rajoituksista.

Or. fr

Tarkistus 125
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kaikkien saaliiden purkamista 
koskevaan velvoitteeseen liittyvien
toimenpiteiden toteutus;

(g) sellaisten toimenpiteiden toteutus, 
joilla voidaan merkittävästi vähentää 
kaupallisten kantojen tahattomia saaliita;

Or. fr

Tarkistus 126
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
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 
mahdollistavilla tasoilla tai palautetaan 
näille tasoille.

Or. fr

Tarkistus 127
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
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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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 128
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. es

Tarkistus 129
Rosa Estaràs Ferragut
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015
mennessä.

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan mahdollisuuksien mukaan
palauttaa pysyvästi suurin piirtein
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille vuoteen 2020 mennessä.

Or. es

Tarkistus 130
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015
mennessä.

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille vuoteen 2020 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 131
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 

1. Monivuotisissa suunnitelmissa esitetään 
toimenpiteet kalastuskuolevuuden 
mukauttamiseksi sellaiseksi, että kaikki 
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kannat voidaan palauttaa pysyvästi 
kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 
mennessä.

kaupalliset kannat pyritään palauttamaan
pysyvästi kestävän enimmäistuoton 
mahdollistavia tasoja suuremmiksi vuoteen 
2015 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kestävän enimmäistuoton saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä on epärealistista, ja se olisi 
korvattava vuoteen 2015 mennessä saavutettavalla kalastuksen kestävällä enimmäistuotolla 
ja sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan biomassan kestävällä enimmäistuotolla.

Tarkistus 132
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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 suurin piirtein
kestävän enimmäistuoton mahdollistaville 
tasoille, monivuotisissa suunnitelmissa on 
esitettävä varotoimenpiteet, joilla voidaan 
turvata asianomaisten kantojen 
säilyttäminen vastaavan tasoisesti.

Or. es

Tarkistus 133
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun ei ole mahdollista määritellä 
kalastuskuolevuutta, joka takaa kantojen 
palauttamisen pysyvästi kestävän 

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

enimmäistuoton mahdollistaville tasoille, 
monivuotisissa suunnitelmissa on esitettävä 
varotoimenpiteet, joilla voidaan turvata 
asianomaisten kantojen säilyttäminen 
vastaavan tasoisesti.

Or. fr

Tarkistus 134
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) selvät aikarajat määrällisten 
tavoitteiden saavuttamiselle;

(d) selvät ja realistiset aikarajat 
määrällisten tavoitteiden saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 135
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 136
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
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;

Or. en

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 137
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 138
James Nicholson

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) odottamattomia tilanteita koskeva 
vastausmekanismi.

Or. en



PE491.301v01-00 42/60 AM\905399FI.doc

FI

Perustelu

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

Tarkistus 139
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 140
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 141
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 142
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2014:

(a) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2024:

Or. es

Perustelu

Kalojen poisheittämisen lopettamiseen on annettava vähintään 10 vuoden siirtymäkausi, jotta 
alukset ehtivät ottaa käyttöön valikoivampia pyydyksiä.

Tarkistus 143
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2025: turska, kummeliturska, meriantura;

Or. es

Perustelu

Kalojen poisheittämisen lopettamiseen on annettava vähintään 10 vuoden siirtymäkausi, jotta 
alukset ehtivät ottaa käyttöön valikoivampia pyydyksiä.
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Tarkistus 144
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) viimeistään 1 päivästä tammikuuta 
2026: kolja, valkoturska, lasikampela, 
merikrotti, punakampela, molva, seiti, 
lyyraturska, pikkupääkampela, 
piikkikampela, silokampela, 
tylppäpyrstömolva, mustahuotrakala, 
lestikala, keltaroussi, grönlanninpallas, 
keila ja punasimppu.

Or. es

Perustelu

Kalojen poisheittämisen lopettamiseen on annettava vähintään 10 vuoden siirtymäkausi, jotta 
alukset ehtivät ottaa käyttöön valikoivampia pyydyksiä. Kalojen poisheittämisen lopettamista 
ei pidä soveltaa lajeihin, joille on asetettu TAC-saalisrajoituksia ja kiintiöitä.

Tarkistus 145
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Kaupallisten kantojen tahattomien 
saaliiden merkittävä vähentäminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ottavat huomioon STECF:n ja 
asianomaisten neuvoa-antavien 
toimikuntien lausunnot samoin kuin 
sellaisten vaikutustutkimusten tulokset, 
joilla pyritään selvittämään tahattomien 
saaliiden syyt, ja määrittelevät tavoitteet 
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säänneltyjen kaupallisten kantojen 
tahattomien saaliiden vähentämiseksi 
merkittävästi pitäen mielessä kunkin 
kalastusalueen erityispiirteet. Nämä 
tavoitteet voivat sisältyä monivuotisiin 
suunnitelmiin, jotka laaditaan 
kalastusalueiden tai alueellisten 
vyöhykkeiden mukaan.
2. Edellä 1 kohdassa mainituille 
kalakannoille on vahvistettava 
säilyttämisen vähimmäisviitekoot parhaan 
käytettävissä olevan tutkimustiedon 
pohjalta. Kyseisistä kannoista pyydetyt 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienemmät kalat voidaan myydä vain 
muuhun tarkoitukseen kuin 
ihmisravinnoksi taikka luovuttaa 
hyväksytyille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Or. fr

Tarkistus 146
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 147
Alain Cadec

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

2 a. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä, 
miten sille unionin lainsäädännön 
mukaisesti myönnetyt 
kalastusmahdollisuudet jaetaan sen lipun 
alla purjehtivien alusten kesken. Sen on 
ilmoitettava soveltamansa jakotapa 
komissiolle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöön ottamista koskevan IV osaston 
poistamiseen. Kullekin jäsenvaltioille on jätettävä mahdollisuus valita sille myönnettyjen 
kalastusmahdollisuuksien jakotapa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Näin jäsenvaltiot 
voivat halutessaan panna täytäntöön siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän.

Tarkistus 148
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Monivuotisten suunnitelmien mukaisesti 
hyväksytyt säilyttämistoimet

Aluetasolla laaditut säilyttämistoimet ja 
tekniset toimet

Or. fr

Tarkistus 149
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevien 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laadittujen monivuotisten 
suunnitelmien laatimiseksi tai täytäntöön 
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jäsenvaltioille lupa toteuttaa kyseisen 
monivuotisen suunnitelman mukaisesti 
toimenpiteitä, jossa täsmennetään 
asianomaisten valtioiden lipun alla 
purjehtiviin aluksiin sovellettavat 
säilyttämistoimet, sellaisia unionin 
vesialueilla olevia kantoja varten, joiden 
osalta jäsenvaltioille on myönnetty 
kalastusmahdollisuuksia.

panemiseksi jäsenvaltiot, joilla on 
kyseisellä kalastusalueella välitön intressi, 
osallistuvat tiiviissä yhteistyössä neuvoa-
antavien toimikuntien kanssa sellaisten 
teknisten toimien tai säilyttämistoimien
laatimiseen, jotka on mukautettu kunkin 
kalastusalueen erityispiirteisiin.

Or. fr

Tarkistus 150
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Edellä olevien 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti laaditussa monivuotisessa 
suunnitelmassa on annettava
jäsenvaltioille lupa toteuttaa 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.

Or. en

Perustelu

Ilmaisun "voidaan antaa" muuttaminen muotoon "on annettava" on välttämätöntä järkevälle 
alueellistamiselle ja toimivallan siirtämiselle jäsenvaltioille ja niiden eri alueille, jotta ne 
voivat ottaa käyttöön omia suojelutoimia.

Tarkistus 151
Alain Cadec
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden, joilla on kyseisellä 
kalastusalueella välitön intressi, on 
tiiviissä yhteistyössä neuvoa-antavien 
toimikuntien kanssa varmistettava, että 
säilyttämistoimet tai tekniset toimet

Or. fr

Tarkistus 152
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 153
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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kolmen kuukauden kuluessa 
monivuotisen suunnitelman 
voimaantulopäivästä.

toimenpiteitä, eivät ilmoita tällaisista 
toimenpiteistä komissiolle määräajassa, 
joka asetetaan erikseen kussakin 
monivuotisessa suunnitelmassa.

Or. es

Tarkistus 154
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 155
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevan 14 artiklan mukaisesti 
laaditussa teknisessä 
toimenpidekehyksessä on annettava
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 
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on varmistettava, että tekniset toimenpiteet on varmistettava, että tekniset toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 156
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 157
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
teknisessä toimenpidekehyksessä 
tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden 
täsmentämiseksi 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.

Or. es
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Tarkistus 158
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. 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

Or. es

Tarkistus 159
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
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

Or. fr

Tarkistus 160
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä 
toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi 

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

ja hoitamiseksi sekä kalastuksesta 
meriekosysteemiin kohdistuvien 
vaikutusten minimoimiseksi 
12 meripeninkulman sisällä kyseisen 
jäsenvaltion perusviivoista sekä 
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.

Or. fr

Tarkistus 161
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
IV osasto

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

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 162
James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeuksien jakaminen on sovitettava paikalliseen ja kansalliseen 
toimintaympäristöön; siirrettävien kalastusoikeuksien ei siis pitäisi olla ainoa eikä pakollinen 
järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää itse, miten kalastusoikeuksien 
jakamisjärjestelmää mukautetaan paikalliseen ja kansalliseen toimintaympäristöön parhaiten 
sopivalla tavalla.

Tarkistus 163
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kukin jäsenvaltio voi perustaa ennen 
31 päivää joulukuuta 2013 vapaaehtoisen
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän

Or. pt

Tarkistus 164
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 165
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 166
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 168
Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirrettävien kalastuskiintiöiden 
järjestelmää ei sovelleta syrjäisimpiin 
alueisiin.

Or. fr

Tarkistus 169
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirrettäviä kalastusoikeuksia ei 
sovelleta anadromisten kalakantojen 
osalta.

Or. fi
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Tarkistus 170
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Siirrettäviä kalastusoikeuksia olisi voitava siirtää ainoastaan kalastustoiminnassa aktiivisesti 
mukana olevien kalastajien kesken.

Tarkistus 171
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun jäsenvaltio ottaa käyttöön 
siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän, sen on mukautettava omia 
sääntöjään rannikkokalastuksen etujen 
suojelemiseksi ja järjestelmän kielteisten 



AM\905399FI.doc 57/60 PE491.301v01-00

FI

piirteiden, kuten liiallisen keskittymisen 
tai keinottelun, torjumiseksi.

Or. en

Perustelu

Kalastusoikeuksien keskittyminen ja niillä keinottelu sekä alueiden rannikkokalastuksen 
etujen suojelemisen epäonnistuminen on todellinen uhka siirrettävien kalastusoikeuksien 
järjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

Tarkistus 172
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 173
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 

Poistetaan.
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kalastusoikeuksien järjestelmää ei 
sovelleta.

Or. fr

Tarkistus 174
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

Tarkistus 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 a kohta (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.

Or. fr
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Tarkistus 176
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. es

Tarkistus 177
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
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 kalastusalan toimijoita 
edustavista järjestöistä, jokivarsien 
etujärjestöistä ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä.

Or. fi

Tarkistus 178
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavat toimikunnat 
muodostuvat kalastusalan toimijoita 

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

toimijoita edustavista järjestöistä ja niihin 
kuuluu myös muita yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmiä.

Or. fr

Tarkistus 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko – 1 a nimi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mustameri
Toimivalta-alue – Päätöslauselman nro 
GFCM/33/2009/2 mukainen GFCM:n 
maantieteellinen osa-alue

Or. en


