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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklan,

Or. fr

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.

Or. fr
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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 
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.

Or. fr

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 

(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 
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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.

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. 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.
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 
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kansainvälisten säilyttämis- ja 
yhteistyövelvoitteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot 
sitoutuivat Nagoyassa vuonna 2010 
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).

Or. fr
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Tarkistus 6

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 
liittyvät näkökohdat.

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

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin kalastusaluksilla olisi oltava 
yhtäläinen pääsy YKP:n sääntöjen piiriin 
kuuluville unionin vesille ja yhtäläinen 
oikeus hyödyntää kyseisten sääntöjen 
piiriin kuuluvia luonnonvaroja.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Nykyisin voimassa olevat säännöt, 
joilla evätään mahdollisuus 
luonnonvarojen hyödyntämiseen 12 
meripeninkulman alueella jäsenvaltioista, 
ovat toimineet tyydyttävästi ja edistäneet 
luonnonvarojen säilymistä rajoittaessaan 
kalastusta unionin vesialueiden 
herkimmillä osilla. Kyseisten sääntöjen 

Poistetaan.
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ansiosta on myös säilynyt perinteinen 
kalastustoiminta, jonka varassa tiettyjen 
rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys hyvin suuressa 
määrin on. Sen vuoksi sääntöjen 
soveltamista olisi jatkettava.

Or. fr

Tarkistus 9

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) Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
ympärillä olevien meren elollisten 
luonnonvarojen erityistä suojelua olisi 
jatkettava ja laajennettava suojelua 
Guadeloupen, Ranskan Guayanan, 
Martiniquen, Mayotten ja Réunionin 
alueille, 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, ja jatkettava kalastustoimien 
tiukkaa rajoittamista Guadeloupen, 
Ranskan Guayanan, Martiniquen, 
Mayotten ja Réunionin vesialueilla 
näiden saarten satamissa rekisteröityihin 
aluksiin, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa sopimuksissa määrätään toisin ja 
paikalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ovat hyväksyneet sopimukset virallisesti.

Or. fr
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Tarkistus 10

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 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 
toteutettujen kalastustoimien aikana 
pyydetyt hoidettujen kantojen saaliit – tai 
jos purkaminen ei ole mahdollista, 
velvoite laskea saalismäärä tarkasti ennen 
poisheittämistä – ja otettava se käyttöön 
asteittain.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisia toimenpiteitä, jos ilmenee 
sellaisia meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttämiseen tai meren ekosysteemiin 
kohdistuvia kalastustoiminnasta johtuvia 
vakavia uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

(25) Komission olisi voitava toteuttaa 
väliaikaisesti kiireellisiä toimenpiteitä, jos 
ilmenee sellaisia meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen tai meren 
ekosysteemiin kohdistuvia 
kalastustoiminnasta johtuvia vakavia 
uhkia, jotka edellyttävät välitöntä 
toimintaa.

Or. fr
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Tarkistus 12

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
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Tarkistus 13

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 14

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 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Unionin olisi edistettävä yhteisen (38) Unionin olisi edistettävä yhteisen 
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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. 

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. 

Or. fr

Tarkistus 16

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 
omien kalastajien toiminnan 
vähenemiseen eikä heidän 
köyhtymiseensä.

Or. fr
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Kolmansien maiden kanssa 
tehtävissä kestävää kalastusta koskevissa
sopimuksissa olisi oltava lykkäyslauseke, 
joka voidaan ottaa käyttöön, kun 
kolmannen maan kalastajat kiistävät 
nämä sopimukset siksi, että 
eurooppalaisten alusten kalastustoiminta 
on vahingoksi kalavaroille, 
myötävaikuttaa kyseisen maan kalastajien 
kalastustoiminnan vähenemiseen tai 
edesauttaa maan kalastajien köyhtymistä.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 b) Vuoteen 2020 mennessä olisi 
vähitellen suurin osa kolmansien maiden 
kanssa tehtyjen kestävää kalastusta 
koskevien sopimusten puitteissa saaduista 
saaliista purettava aluksesta kyseisen 
sopimuksen allekirjoittaneessa 
kolmannessa maassa tai kolmansissa 
maissa, jotta voidaan myötävaikuttaa 
kyseisen maan rannikkoalueiden 
todelliseen ja kestävään kehitykseen ja 
kalatuotteiden markkinointiin.

Or. fr
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Yhteisen kalastuspolitiikan olisi 
annettava panoksensa älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevaan EU 2020 
-strategiaan ja autettava saavuttamaan 
siinä asetetut tavoitteet. 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 20

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 
täyttämään yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen vaatimukset.

(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.

Or. fr
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta voitaisiin varmistaa 
asianomaisten toimijoiden osallisuus 
unionin valvonta-, tarkastus- ja 
täytäntöönpanojärjestelmässä, 
jäsenvaltioiden olisi voitava edellyttää, 
että niiden lipun alla purjehtivien 
vähintään 12 metrin pituisten unionin 
alusten kalastuslisenssien haltijat 
osallistuvat suhteellisella osuudella 
järjestelmän kustannuksiin. 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 22

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 uusi neuvoa-antava toimikunta ja 
muuttaa nykyisten toimikuntien toimivalta-
aluetta ottaen erityisesti huomioon 
Mustanmeren erityisluonne. Kaikkien 
merialueiden olisi kuuluttava jonkin 
neuvoa-antavan toimikunnan piiriin. Jos 
jokin alue katsoo kärsivänsä vahinkoa 
toimikunnan puuttuessa, se voisi viedä 
asian Euroopan unionin tuomioistuimeen 
ja sillä olisi oikeus vaatia, että komissio 
perustaa toimikunnan alueille, joilla ei 
sellaista ole ja jotka katsovat tulleensa 
syrjityiksi.

Or. fr
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Tarkistus 23

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 varmistamaan, että meren elollisia 
luonnonvaroja hyödynnetään siten, että 
pyydettävien lajien kannat palautetaan 
vuoteen 2017 mennessä kestävän 
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 
suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

Or. fr

Tarkistus 24

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 
sovelletaan kalastuksenhoitoon 
ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen 
varmistamiseksi, että kalastustoimien 
vuoksi meriekosysteemiin kohdistuvia 
vaikutuksia saataisiin rajoitettua, jotta 
meren biologinen monimuotoisuus ja 
vesien ekologinen elinkykyisyys 
säilytetään kestävästi.

Or. fr
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) lopettamaan mahdollisuuksien mukaan 
kaupallisten kantojen tahattomat saaliit ja 
varmistamaan vähitellen, että kyseisten 
kantojen kaikki saaliit puretaan aluksesta 
tai muussa tapauksessa vaatimaan, että 
alukset tunnistavat ja laskevat tahattomat 
saaliit ennen poisheittämistä;

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) luomaan edellytykset tehokkaille 
kalastustoimille taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen kalastusalan puitteissa 
ottaen huomioon, että sosiaalijärjestelmiä 
ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla;

Or. fr

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edistämään kohtuullisen elintason 
toteutumista kalastustoiminnasta 
riippuvaisille;

(d) edistämään asianmukaisen elintason ja 
asianmukaisten tulojen toteutumista 
kalastustoiminnasta riippuvaisille;

Or. fr
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 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 pyrkien 
vertikaalitason monenväliseen hallintaan;

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
saalista, joka kalakannasta voidaan pyytää 
määräämättömän ajan,

– 'kestävällä enimmäistuotolla' suurinta 
mahdollista määrää biomassaa, joka 
voidaan saada kalakannasta keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä nykyisissä 
ympäristöolosuhteissa ilman, että 
vahingoitetaan luonnonvaran 
lisääntymisprosessia ja kehitystä,

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
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 

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

tarkoitettuja vesiä, jollei III osan 
mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä 
muuta johdu, ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artiklassa määriteltyjen syrjäisimpien 
alueiden vesiä. 

Or. fr

Tarkistus 31

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, Kanariansaarten, 
Guadeloupen, Ranskan Guayanan, 
Martiniquen, Mayotten ja Réunionin
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 yli 50 vuoden ajan 
yhtäjaksoisesti ja perinteisesti 
kalastaneisiin unionin kalastusaluksiin, 
jotka pystyvät todistamaan tällaisen 
kalastuksen, niin kauan kuin alukset eivät 
ylitä perinteisesti käytetyn 
pyyntiponnistuksen tasoa. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 
nojalla asetetuista rajoituksista. 

Or. fr
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Tarkistus 32

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 
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.

Or. fr

Tarkistus 33

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 mahdollistavia 
tasoja suuremmiksi vuoteen 2017
mennessä. 

Or. fr
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia 
koskeva varaus.

2. Kalastusmahdollisuuksien 
kokonaismäärään voidaan sisällyttää 
rantaviivaa kohti laskettava sivusaaliiden 
kalastusmahdollisuuksia koskeva varaus.

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
kaikki niille jaetut 

Poistetaan.
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kalastusmahdollisuudet tai osan niistä 
ilmoitettuaan asiasta komissiolle. 

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission toteuttamilla 
säilyttämistoimilla, jotka hyväksytään 
asianomaisten alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kuulemisen 
jälkeen, pyritään varmistamaan 
monivuotisessa suunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden toteutuminen. Kun komissio 
antaa delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
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toimenpiteiden voimassaolo lakkaa 
riippumatta siitä, ovatko ne yhteensopivia 
tai -sopimattomia tavoitteiden 
toteuttamisen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
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

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tosiasiassa täyttävät 14 artiklan 
mukaisesti toteutetuissa toimenpiteissä 
asetetut tavoitteet; ja

(c) täyttävät 14 artiklan mukaisesti 
toteutetuissa toimenpiteissä asetetut 
tavoitteet; ja

Or. fr
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tosiasiassa täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita. 

(b) täytä kyseisessä teknisessä 
toimenpidekehyksessä vahvistettuja 
tavoitteita. 

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä pyritään varmistamaan 
teknisen toimenpidekehyksen tavoitteiden 

3. Komission toteuttamilla teknisillä 
toimenpiteillä, jotka hyväksytään 
asianomaisten alueellisten 
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toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa.

kalastuksenhoitojärjestöjen kuulemisen 
jälkeen, pyritään varmistamaan teknisen 
toimenpidekehyksen tavoitteiden 
toteutuminen. Kun komissio antaa 
delegoidun säädöksen, jäsenvaltion 
toimenpiteiden voimassaolo lakkaa 
riippumatta siitä, ovatko ne yhteensopivia 
tai -sopimattomia tavoitteiden 
toteuttamisen kanssa.

Or. fr

Tarkistus 44

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. Kalastusoikeudet keskitetään yhteen 
oikeushenkilöiden tai luonnollisten 
henkilöiden, tunnustettujen 
tuottajaorganisaatioiden tai alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen toimesta 
suoritettavaa hallinnointia varten. 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa siirrettävien 
kalastusoikeuksien saamiselle asetettuja 
edellytyksiä avoimia ja puolueettomia 
perusteita soveltaen. 

Or. fr
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kokonaisia tai osittaisia siirrettäviä 
kalastusoikeuksia voidaan siirtää 
jäsenvaltiossa kyseisten oikeuksien 
hyväksyttävien haltijoiden kesken 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
välityksellä tai tuottajaorganisaatioissa.
Nämä siirrot eivät missään tapauksessa 
saa olla kauppaluonteisia.

Or. fr
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Yksittäisten kalastusmahdollisuuksien 

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

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unioni osallistuu kalastusalan 
kansainvälisten järjestöjen, myös 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, 
toimintaan kansainvälisten velvoitteiden ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden sekä 2 ja 3 
artiklassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Unioni delegoi osallistumisen 
alueellisiin kalastuksenhoitojärjestöihin 
niitä koskeville Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitettujen alueiden toimivaltaisille 
alueellisille elimille tai neuvoa-antaville 
toimikunnille.

Or. fr

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kalastusalan kansainvälisissä 
järjestöissä ja alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä vahvistettava 
unionin kanta perustuu parhaaseen 
käytettävissä olevaan tutkimustietoon 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 
huomioon ja tuotaisiin esiin.
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Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unionin tekemissä sopimuksissa 
velvoitetaan purkamaan aluksesta 
sopimuksen osapuolena olevan 
kolmannen maan vesillä saatu saalis tai 
suuri osa siitä kyseisen maan satamiin, 
jotta voidaan aktiivisesti osallistua näiden 
maiden ja niiden kalastusalan 
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kehittämiseen.

Or. fr

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) varmistaa, että kolmansissa maissa 
perustetaan rannikkovartiostoja, jotka 
pystyvät suojelemaan vesiä ja valvomaan 
unionin kalastuslaivaston niiden 
aluevesillä saamia saaliita.

Or. fr

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
neuvoa-antavien toimikuntien toimivalta-
alueiden muuttamista, uusien toimivalta-
alueiden muodostamista tai uusien neuvoa-
antavien toimikuntien perustamista 
koskevista liitteen muutoksista delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
neuvoa-antavien toimikuntien toimivalta-
alueiden muuttamista, uusien toimivalta-
alueiden muodostamista tai uusien neuvoa-
antavien toimikuntien perustamista 
koskevista liitteen muutoksista delegoituja 
säädöksiä 55 artiklan mukaisesti. Jos tietty 
merialue ei kuitenkaan kuulu minkään 
neuvoa-antavan toimikunnan alueeseen, 
Euroopan unionin tuomioistuin velvoittaa 
komission perustamaan tällaisen 
puuttuvan neuvoa-antavan toimikunnan, 
kun jäsenvaltio, alue tai alueellinen 
kalastuksenhoitojärjestö sitä pyytää.

Or. fr



PE489.430v01-00 32/33 PA\901563FI.doc

FI

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
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. 

Or. fr

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (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.

Or. fr

Tarkistus 60

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 ja muista yhteisen 
kalastuspolitiikan alan eturyhmistä. 
Tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä kyseisen 
merialueen kolmansia maita tai niiden 
kalastusalan toimijoita edustavia 
järjestöjä.
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite III – sarake 1 – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 62

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

Or. fr


