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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä kalastusta 
koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) 
sopimusalueella 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2014)0457),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0102/2014),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2014),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) GFCMA hyväksyi vuosina 2011 ja 
2012 pitämissään istunnoissa 
toimivaltaansa kuuluvalla alalla 
toimenpiteitä, jotka koskevat jalokorallin 
kestävää hyödyntämistä ja jotka on pantava 
täytäntöön unionin lainsäädännössä. Yksi 
toimenpiteistä koskee kauko-ohjattavien 
vedenalaisten laitteiden, jäljempänä ’ROV-
laitteet’, käyttöä. GFCM päätti, ettei ROV-
laitteita, joita käytetään kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
yksinomaan jalokorallin havainnointiin ja 
etsintään suosituksen GFCM/35/2011/2 
perusteella, saa enää käyttää vuoden 2014
jälkeen. Kerätty jalokoraali voidaan toisen 
suositukseen GFCM/36/2012/1 sisältyvän 
toimenpiteen mukaan purkaa ainoastaan 
tietyissä satamissa, joissa on riittävät 
satamatilat, ja luettelo nimetyistä satamista 
on toimitettava GFCM:n sihteeristölle. 
Kaikista jäsenvaltioiden nimeämien 
satamien luetteloon vaikuttavista 
muutoksista olisi ilmoitettava Euroopan 
komissiolle, joka toimittaa tiedon 
muutoksista GFCM:n sihteeristölle.

(4) GFCMA hyväksyi vuosina 2011 ja 
2012 pitämissään istunnoissa 
toimivaltaansa kuuluvalla alalla 
toimenpiteitä, jotka koskevat jalokorallin 
kestävää hyödyntämistä ja jotka on pantava 
täytäntöön unionin lainsäädännössä. Yksi 
toimenpiteistä koskee kauko-ohjattavien 
vedenalaisten laitteiden, jäljempänä ’ROV-
laitteet’, käyttöä. GFCM päätti, ettei ROV-
laitteita, joita käytetään kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
yksinomaan jalokorallin havainnointiin ja 
etsintään suosituksen GFCM/35/2011/2 
perusteella, saa enää käyttää vuoden 2014 
jälkeen, ellei tieteellisissä lausunnoissa 
toisin todeta. Suosituksen perusteella 
ROV-laitteiden käyttö olisi kuitenkin 
sallittava niiden jäsenvaltioiden kohdalla, 
jotka eivät ole vielä sallineet niiden 
käyttöä etsintätarkoituksiin ja jotka 
saattavat haluta käyttää niitä siihen, 
edellyttäen, että hoitosuunnitelmien 
yhteydessä saaduissa tieteellisissä 
tuloksissa ei ole havaittu niiden käytöllä 
olevan kielteisiä vaikutuksia jalokorallin 
kestävään hyödyntämiseen. ROV-
laitteiden käyttö voidaan myös sallia 
havainnointi- ja keruutarkoituksiin 
tieteellisten koetutkimusten yhteydessä 
rajoitetun ajan, joka päättyy viimeistään 
vuonna 2015. Kerätty jalokoraali voidaan 
toisen suositukseen GFCM/36/2012/1 
sisältyvän toimenpiteen mukaan purkaa 
ainoastaan tietyissä satamissa, joissa on 
riittävät satamatilat, ja luettelo nimetyistä 
satamista on toimitettava GFCM:n 
sihteeristölle. Kaikista jäsenvaltioiden 
nimeämien satamien luetteloon 
vaikuttavista muutoksista olisi ilmoitettava 
Euroopan komissiolle, joka toimittaa 
tiedon muutoksista GFCM:n sihteeristölle.
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Or. en

Perustelu

Suosituksessa GFCM/35/2011/2 olevan 3 kohdan a alakohdan viimeisen lauseen mukaisesti 
ROV-laitteiden käyttöä etsintään saa jatkaa enintään vuoteen 2015, ellei tieteellisissä 
lausunnoissa toisin todeta. Lisäksi suosituksessa on säädetty poikkeuksista tietyissä 
olosuhteissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen varmistamiseksi, että unioni täyttää 
edelleen GFCM-sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä luvista 
poiketa kiellosta kerätä jalokorallia alle 
50 metrin syvyydestä ja 
jalokoralliyhdyskuntien tyven 
vähimmäishalkaisijasta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(9) Sen varmistamiseksi, että unioni täyttää 
edelleen GFCM-sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä luvista 
poiketa kiellosta kerätä jalokorallia alle 
50 metrin syvyydestä ja 
jalokoralliyhdyskuntien tyven 
vähimmäishalkaisijasta, ellei kyseinen 
jäsenvaltio ole jo saattanut asianomaista 
GFCM-suositusta osaksi kansallista 
lainsäädäntöään laatimalla 
asiaankuuluvia kansallisia 
hoitosuunnitelmia. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon jo käytössä olevia GFCM-suositusten mukaisia 
kansallisen tason toimia. Jäsenvaltioita, jotka ovat jo saattaneet nämä vuosina 2011, 2012 ja 
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2013 hyväksytyt suositukset osaksi kansallista lainsäädäntöään, ei pitäisi tässä vaiheessa 
pakottaa toimittamaan komissiolle pyyntöjä suosituksiin sisällytetyistä poikkeuksista etenkin, 
kun otetaan vielä huomioon, että komissio ei ole tähän päivään mennessä pannut suosituksia 
täytäntöön.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kielletään jalokorallin keruu alle 
50 metrin syvyydestä.

1. Kielletään jalokorallin keruu alle 
50 metrin syvyydestä, ellei GFCM:n 
neuvoa-antavan tieteellisen komitean 
hyväksymissä tieteellisissä tutkimuksissa 
toisin todeta.

Or. en

Perustelu

Suositukseen GFCM/35/2011/2 on kirjattu mahdollisuus kerätä jalokorallia alle 50 metrin 
syvyydestä, ellei tieteellisissä tutkimuksissa toisin todeta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
27 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään poikkeuksia 
1 kohdasta. Kyseisten delegoitujen 
säädösten on sisällettävä säännöt, joilla 
varmistetaan poikkeusten kohteina olevien 
alueiden tieteellinen arviointi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
27 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään poikkeuksia 
1 kohdasta. Kyseisten delegoitujen 
säädösten on sisällettävä säännöt, joilla 
varmistetaan poikkeusten kohteina olevien 
alueiden tieteellinen arviointi. Tätä kohtaa 
ei pidä kuitenkaan soveltaa 
jäsenvaltioihin, jotka ovat jo saattaneet 
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suosituksen GFCM/35/2011/2 osaksi 
kansallista lainsäädäntöään laatimalla 
asiaankuuluvia kansallisia 
hoitosuunnitelmia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon jo käytössä olevia GFCM-suositusten mukaisia 
kansallisen tason toimia. Jäsenvaltioita, jotka ovat jo saattaneet nämä vuosina 2011, 2012 ja 
2013 hyväksytyt suositukset osaksi kansallista lainsäädäntöään, ei pitäisi tässä vaiheessa 
pakottaa toimittamaan komissiolle pyyntöjä suosituksiin sisällytetyistä poikkeuksista etenkin, 
kun otetaan vielä huomioon, että komissio ei ole tähän päivään mennessä pannut suosituksia 
täytäntöön.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
27 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään 1 kohdasta 
poiketen 10 prosentin enimmäispoikkeama 
elopainona ilmaistuna alamittaisten 
(< 7 mm) jalokoralliyhdyskuntien 
tapauksessa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
27 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään 1 kohdasta 
poiketen 10 prosentin enimmäispoikkeama 
elopainona ilmaistuna alamittaisten 
(< 7 mm) jalokoralliyhdyskuntien 
tapauksessa. Tätä kohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta jäsenvaltioihin, jotka ovat jo 
saattaneet suosituksen GFCM/36/2012/1 
osaksi kansallista lainsäädäntöään 
laatimalla asiaankuuluvia kansallisia 
hoitosuunnitelmia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon jo käytössä olevia GFCM-suositusten mukaisia 
kansallisen tason toimia. Jäsenvaltioita, jotka ovat jo saattaneet nämä vuosina 2011, 2012 ja 
2013 hyväksytyt suositukset osaksi kansallista lainsäädäntöään, ei pitäisi tässä vaiheessa 
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pakottaa toimittamaan komissiolle pyyntöjä suosituksiin sisällytetyistä poikkeuksista etenkin, 
kun otetaan vielä huomioon, että komissio ei ole tähän päivään mennessä pannut suosituksia 
täytäntöön.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 c artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytössä on erityiset seuranta- ja 
valvontaohjelmat, joissa määritellään 
tarkastustoimien tavoitteet, painopisteet ja 
vertailuarvot.

b) käytössä on erityiset seuranta- ja 
valvontaohjelmat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon suosituksen GFCM/36/2012/1 alamittaisia 
jalokoralliyhdyskuntia koskevan 2 kohdan sanamuoto. Komission tekstissä tähän lisätään 
velvollisuuksia, jotka eivät sisälly suositukseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jalokorallin keruussa ainoa sallittu 
väline on ammattikalastajien käsin 
käyttämä vasara.

1. Jalokorallin keruussa ainoa sallittu 
väline on luvan saaneiden kalastajien 
laitesukelluksen aikana käsin käyttämä 
vasara.

Or. en
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Perustelu

Koska jokaisessa jäsenvaltiossa kalastusalan koulutusta ja pätevyyttä koskevat säännöt ovat 
erilaisia, termi ”ammattikalastajien” saattaa aiheuttaa luvan saaneille kalastajille uusia 
hallinnollisia ja taloudellisia velvoitteita. Lisäksi unionin lainsäädännössä ei ole 
’ammattikalastajan’ määritelmää.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauko-ohjattavien vedenalaisten 
laitteiden käyttö jalokorallin keruussa 
kielletään. Kyseinen kielto kattaa 
1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 
sellaisten kauko-ohjattavien vedenalaisten 
laitteiden käytön, jotka jäsenvaltiot ovat 
saattaneet hyväksyä kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
yksinomaan jalokorallin havainnointiin ja 
etsintään suosituksessa GFCM/35/2011/2 
olevan 3 kohdan a tai b alakohdan 
perusteella.

2. Kauko-ohjattavien vedenalaisten 
laitteiden käyttö jalokorallin keruussa 
kielletään. Ellei tieteellisissä lausunnoissa 
toisin todeta, kyseinen kielto kattaa 
1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 
sellaisten kauko-ohjattavien vedenalaisten 
laitteiden käytön, jotka jäsenvaltiot ovat 
saattaneet hyväksyä kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla 
yksinomaan jalokorallin havainnointiin ja 
etsintään suosituksessa GFCM/35/2011/2 
olevan 3 kohdan a tai b alakohdan 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Suosituksessa GFCM/35/2011/2 olevan 3 kohdan a alakohdan viimeisen lauseen mukaisesti 
ROV-laitteiden käyttöä etsintään saa jatkaa enintään vuoteen 2015, ellei tieteellisissä 
lausunnoissa toisin todeta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 d artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta 
jäsenvaltioihin, jotka eivät ole vielä 
sallineet ROV-laitteiden käyttöä 
etsintätarkoituksiin ja jotka saattavat 
haluta käyttää niitä siihen. Tällainen lupa 
annetaan ainoastaan hoitosuunnitelmien 
yhteydessä saatujen tieteellisten tulosten 
perusteella ja edellyttäen, että tuloksissa 
ei ole havaittu laitteiden käytöllä olevan 
kielteisiä vaikutuksia jalokorallin 
kestävään hyödyntämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen teksti on yhdenmukainen suosituksessa GFCM/35/2011/2 olevan 3 kohdan 
b alakohdan kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 d artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. ROV-laitteiden käyttö voidaan sallia 
kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla 
alueilla rajoitetun ajan, joka päättyy 
viimeistään vuonna 2015, havainnointi- ja 
keruutarkoituksiin yksinomaan 
kansallisten tutkimuslaitosten 
valvonnassa ja/tai yhteistyössä 
kansallisten tai kansainvälisten tahojen 
tai muiden asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa tehtävien tieteellisten 
koetutkimusten yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen teksti on yhdenmukainen suosituksessa GFCM/35/2011/2 olevan 3 kohdan 
c alakohdan kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 f artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kalastusalukset saavat tuoda 
merilintuja maihin ainoastaan 
merilintujen suojelua koskevien 
kansallisten suunnitelmien yhteydessä tai 
jos se on tarpeen yksittäisten 
vahingoittuneiden merilintujen 
auttamiseksi edellyttäen kuitenkin, että 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
on ilmoitettu asianmukaisesti ja 
virallisesti aikeesta tuoda tällainen 
merilintu maihin ennen asianomaisen 
aluksen satamaan paluuta.

Or. en

Perustelu

Uusi kohta on lisätty, jotta merilintujen pitäminen aluksella olisi sallittua ainoastaan hyvin 
perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 g artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kalastusalusten päälliköiden on heti 
vapautettava pyydyksiin tahattomasti 
jääneet vahingoittumattomat ja elävät 

1. Kalastusalusten päälliköiden on heti, 
siinä määrin kuin se on mahdollista, 
vapautettava pyydykseen tahattomasti 
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merikilpikonnat takaisin mereen. jääneet vahingoittumattomat ja elävät 
merikilpikonnat takaisin mereen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on asianomaisen GFCM-suosituksen mukainen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusalusten päälliköt eivät saa tuoda 
maihin merikilpikonnia, paitsi osana 
erityistä pelastusohjelmaa ja edellyttäen, 
että toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille on ilmoitettu asiasta 
asianmukaisesti ja virallisesti ennen 
satamaan paluuta.

2. Kalastusalusten päälliköt eivät saa tuoda 
maihin merikilpikonnia, paitsi osana 
erityistä pelastusohjelmaa tai kansallista 
suojeluohjelmaa tai jos se on muutoin 
tarpeen vahingoittuneiden tai tajuttomien 
yksittäisten merikilpikonnien 
pelastamiseksi ja auttamiseksi ja 
edellyttäen, että toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille on ilmoitettu 
asiasta asianmukaisesti ja virallisesti ennen 
satamaan paluuta.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus tuoda maihin merikilpikonnia kansallisten suojelusuunnitelmien yhteydessä tai 
jos se on muutoin tarpeen vahingoittuneen eläimen pelastamiseksi on lisätty tähän kohtaan.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
16 g artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Alukset, jotka käyttävät kurenuottia 
pienten pelagisten lajien kalastuksessa tai 
lampara-nuottia pelagisten lajien 
kalastuksessa, eivät saa saartaa
merikilpikonnia.

3. Alusten, jotka käyttävät kurenuottia 
pienten pelagisten lajien kalastuksessa tai 
lampara-nuottia pelagisten lajien 
kalastuksessa, on vältettävä saartamasta
merikilpikonnia siinä määrin kuin se on 
käytännössä mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on suosituksen GFCM/35/2011/4 mukainen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2013
16 h artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos munkkihylkeitä on jäänyt 
tahattomasti kalastusaluksen pyydyksiin, 
aluksen päällikön on heti vapautettava 
munkkihylkeet vahingoittumattomina ja 
elävinä. Kuolleiden yksiköiden ruhot on 
purettava aluksesta, ja kansallisten 
viranomaisten on otettava ne haltuunsa ja 
tuhottava ne.

2. Jos munkkihylkeitä on jäänyt 
tahattomasti kalastusaluksen pyydyksiin, 
aluksen päällikön on heti vapautettava 
munkkihylkeet vahingoittumattomina ja 
elävinä. Kuolleiden yksiköiden ruhot on 
purettava aluksesta, ja toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten on otettava ne 
haltuunsa ja tuhottava tai ne on käytettävä 
tieteellisiin tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon tieteellisiä käyttötarkoituksia.



PE539.617v01-00 16/19 PR\1036124FI.doc

FI

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
17 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jalokorallin keruuseen luvan saaneiden 
kalastusalusten päälliköiden on pidettävä 
aluksella kalastuspäiväkirjaa, johon he 
kirjaavat päivittäin, kuinka paljon 
jakokorallia on kerätty, ja keruutoimet 
alueittain ja syvyyksittäin, mukaan lukien 
keruupäivien ja sukellusten määrä. 
Kyseiset tiedot on toimitettava viipymättä 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Jalokorallin keruuseen luvan saaneiden 
kalastusalusten on pidettävä aluksella 
kalastuspäiväkirjaa, johon he kirjaavat 
päivittäin, kuinka paljon jakokorallia on 
kerätty, ja keruutoimet alueittain ja 
syvyyksittäin, mukaan lukien keruupäivien 
ja sukellusten määrä. Kyseiset tiedot on 
toimitettava viipymättä toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon kalastuksen erikoispiirteet: apualukset ja sukellus.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
17 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014 otettava 
käyttöön säännöt 1 kohdassa 
tarkoitettujen tahattomien saaliiden 
kirjaamisesta, jos kyseisten 
kalastusalusten päälliköiden ei tarvitse 
pitää asetuksen (EY) N:o 1224/2009
14 artiklan mukaista kalastuspäiväkirjaa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission tekstiin on kirjattu sääntöjä, jotka koskevat sellaisten alusten pyytämien saaliiden 
kirjaamista, joilta ei edellytetä kalastuspäiväkirjan pitämistä. Tämä säännös olisi 
vahvistettava koskemaan ainoastaan aluksia, joilla on velvollisuus pitää kalastuspäiväkirjaa, 
kun otetaan huomioon tämän uuden vaatimuksen täytäntöönpanon monimutkaisuus.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
17 b artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Välimeren erityisiä suojelualueita ja 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
pöytäkirjan liitteessä II lueteltujen hai- ja 
rauskukalojen mahdolliset tahattomat 
saaliit ja vapaaksi laskemiset.

e) Välimeren erityisiä suojelualueita ja 
biologista monimuotoisuutta koskevan 
pöytäkirjan liitteessä II lueteltujen hai- ja 
rauskukalojen mahdolliset tahattomat 
saaliit ja vapaaksi laskemiset 
lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Or. en

Perustelu

Komission tekstiä on selkeytettävä, sillä tiettyjä asianomaisen pöytäkirjan liitteessä III 
lueteltuja lajeja nimenomaan voidaan pyytää (ja sen vuoksi niiden vapaaksi laskeminen ei ole 
velvollisuus).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EU) N:o 1343/2011
23 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kunakin vuonna 
ennen 15 päivää marraskuuta toimitettava 
komissiolle

1. Jäsenvaltioiden on kunakin vuonna 
ennen 15 päivää joulukuuta toimitettava 
komissiolle

Or. en
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Perustelu

Määräaikaa on jatkettava 15 päivään joulukuuta, sillä esimerkiksi jalokorallin tapauksessa, 
kalastuskausi päättyy 31 päivänä lokakuuta. Komission ehdottama määräaika on liian lyhyt, 
sillä kansalliset tiedot eivät ole siinä vaiheessa vielä saatavilla. Komissiolle asetettavaa 
määräaikaa tietojen toimittamiseksi GFCM:n sihteeristölle voidaan siirtää vastaavasti.

PERUSTELUT

Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM) perustettiin kansainvälisellä sopimuksella 
vuonna 1949. Sopimuksen kattamaan alueeseen kuuluvat Välimeri ja Mustameri sekä niitä 
yhdistävät merialueet. GFCM:n pääasiallisina tehtävinä on edistää elollisten 
vesiluonnonvarojen kehittämistä, säilyttämistä ja järkevää hoitoa, laatia ja suosittaa 
säilyttämistoimenpiteitä sekäf tukea yhteisiä koulutushankkeita. GFCM:n sopimuspuolia ovat 
Euroopan unioni, Albania, Algeria, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Egypti, Ranska, Japani, 
Kreikka, Israel, Italia, Libanon, Libya, Malta, Marokko, Monaco, Romania, Syyria, Slovenia, 
Espanja, Tunisia ja Turkki.

GFCMA hyväksyi vuosina 2011 ja 2012 pitämissään istunnoissa toimivaltaansa kuuluvalla 
alalla toimenpiteitä, jotka koskevat jalokorallin kestävää hyödyntämistä ja jotka on pantava 
täytäntöön unionin lainsäädännössä.
GFCMA hyväksyi myös muita suosituksia, joissa vahvistettiin

 unionin lainsäädännössä täytäntöön pantavia toimenpiteitä merilintujen, 

merikilpikonnien, munkkihylkeiden ja valaiden tahattoman pyynnin vähentämiseksi 

kalastustoiminnassa GFCM-sopimusalueella

 toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan sen toimivaltaan kuuluvalla alalla, että hai-

ja rauskukaloja suojellaan hyvin kalastustoiminnalta. Tämä koskee erityisesti hai- ja 

rauskulajeja, jotka luetellaan Barcelonan yleissopimukseen sisältyvän Välimeren 

erityisiä suojelualueita ja biologista monimuotoisuutta koskevan pöytäkirjan liitteessä 

II erittäin uhanalaisina tai uhanalaisina lajeina

 toimenpiteitä, jotka koskevat pienten pelagisten kantojen kalastusta Adrianmerellä ja 

jotka olisi pantava täytäntöön unionin lainsäädännössä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1343/2011 vahvistetaan eräitä 
kalastusta koskevia säännöksiä GFCM:n sopimusalueella. Tämän asetuksen tarkistamista on 
ehdotettu, jotta GFCM-suosituksiin sisältyvät toimenpiteet voitaisiin sisällyttää siihen.
Ehdotus sisältää teknisiä toimenpiteitä, jotka koskevat jalokorallin kestävää hyödyntämistä, 
merilintujen, merikilpikonnien ja valaiden tahattoman pyynnin vähentämistä ja 
munkkihylkeiden, haiden ja rauskukalojen suojelemista GFCM-sopimusalueella.
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Kyseiset toimenpiteet menevät sitä suojaa pidemmälle, joka näille lajeille jo taataan EU:n 
tasolla luontotyyppidirektiivillä ja muilla unionin säädöksillä, ja ne sisältävät erityisiä 
kirjaamis- ja raportointivelvoitteita sekä toimijoille että jäsenvaltioille.
Ehdotuksella myös saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä tietyt toimenpiteet, jotka koskevat 
pienten pelagisten kantojen kalastusta Adrianmerellä.

Esittelijän kanta

Esittelijä pitää myönteisenä tätä ehdotusta, jolla pyritään saattamaan GFCM-suosituksia 
osaksi unionin lainsäädäntöä. Esittelijä panee kuitenkin merkille, että ehdotuksessa ei oteta 
huomioon jo käytössä olevia GFCM-suositusten mukaisia kansallisen tason toimia. 
Jäsenvaltioita, jotka ovat jo saattaneet nämä vuosina 2011, 2012 ja 2013 hyväksytyt 
suositukset osaksi kansallista lainsäädäntöään, ei pitäisi tässä vaiheessa pakottaa toimittamaan 
komissiolle pyyntöjä suosituksiin sisällytetyistä poikkeuksista etenkin, kun otetaan lisäksi 
huomioon, että komissio ei ole tähän päivään mennessä saattanut niitä osaksi omaa 
säännöstöään.

Lisäksi komission ehdotus on monissa tapauksissa tiukempi kuin GFCM-suositukset. 
Ehdotuksessa esimerkiksi kielletään kauko-ohjattavien vedenalaisten laitteiden (ROV-
laitteiden) käyttö jalokorallin hyödyntämisessä vuoden 2014 jälkeen, kun taas GFCM-
suosituksessa ei suljeta pois mahdollisuutta käyttää ROV-laitteita, jos tieteellisissä 
lausunnoissa toisin todetaan. Lisäksi suosituksessa sallitaan ROV-laitteiden käyttö 
jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä käyttäneet niitä etsintätarkoituksiin ja saattavat haluta 
käyttää niitä siihen, jos kansallisten hoitosuunnitelmien yhteydessä saatujen tieteellisten 
tulosten perusteella osoitetaan, että ROV-laitteiden käyttö ei vaikuta kielteisesti jalokorallin 
hyödyntämiseen. GFCM-suosituksessa myös sallitaan ROV-laitteiden käyttö tieteellisissä 
koetutkimuksissa vuoteen 2016.

Muita esimerkkejä komission GFCM-suositusten tulkinnassa osoittamasta ylenmääräisestä 
innosta ovat: pyydyksiin tahattomasti jääneiden vahingoittumattomien ja elävien 
merikilpikonnien vapauttaminen takaisin mereen ei ole aina mahdollista. Toisin kuin 
komission ehdotuksessa tämä tosiasia otetaan huomioon GFCM-suosituksessa, jossa 
edellytetään eläinten vapauttamista ”siinä määrin kuin se on mahdollista”. Samaa joustavuutta 
on sovellettava tapauksiin, joissa kurenuottia tai saartopyydyksiä käyttävät alukset ovat 
vahingossa pyytäneet merikilpikonnia. Raportointivelvoitetta ei puolestaan pitäisi soveltaa 
aluksiin, joilla ei ole velvollisuutta pitää kalastuspäiväkirjaa. Esimerkkiluetteloa voisi jatkaa 
vielä pitkälle.

Esittelijä katsoo, että GFCM-suosituksissa on asetettu riittävän korkea sääntelysuoja, joka 
sopimuspuolten on ensin pantava täytäntöön ennen lisätoimenpiteiden hyväksymistä.


