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22.4.2015 A8-0128/50 

Tarkistus  50 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) Aikataulun osalta odotetaan, että 

kestävä enimmäistuotto kyseisten kantojen 

osalta saavutetaan viimeistään 

vuonna 2015, mistä eteenpäin se olisi 

säilytettävä. 

(25) Aikataulusta voidaan todeta, että 

kyseisten kantojen tavoitetasot saavutetaan 

mahdollisuuksien mukaan viimeistään 

vuonna 2015. Hyödyntämistasojen 

saavuttaminen tätä myöhemmin olisi 

sallittava vain, jos niiden saavuttaminen 

viimeistään vuonna 2015 vaarantaisi 

vakavasti kyseisten kalastuslaivastojen 

sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden. 

Vuoden 2015 jälkeen kyseiset tasot olisi 

saavutettava mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään vuoteen 2020 

mennessä. Tavoitetasot olisi säilytettävä 

siitä eteenpäin. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Tarkistus  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuustaso kyseisille 

kannoille, joka on saavutettava 

vuoteen 2015 mennessä ja säilytettävä siitä 

eteenpäin, on seuraavien vaihteluvälien 

mukainen: 

1. Kalastuskuolevuuden tavoitetasossa on 

otettava huomioon viimeisimmät 

tieteelliset lausunnot, ja se on 

mahdollisuuksien mukaan saavutettava 

vuoteen 2015 mennessä ja asteittain 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä sekä 

säilytettävä siitä eteenpäin kyseisten 

kantojen osalta. Kyseisten kantojen 

kalastuskuolevuuden on pysyttävä 

seuraavissa vaihteluväleissä: 

Kanta Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuu

den vaihteluväli 

Kanta Kalastuskuolevuu

den tavoitetason 

vaihteluväli 

Itämeren 

länsiosan turska 

0,23–0,29 Itämeren 

länsiosan turska 

0–FMSY 

Itämeren itäosan 

turska 

0,41–0,51 Itämeren itäosan 

turska 

0–FMSY 

Itämeren 

keskiosan silakka 

0,23–0,29 Itämeren 

keskiosan silakka 

0–FMSY 

Riianlahden 

silakka 

0,32–0,39 Riianlahden 

silakka 

0–FMSY 

Selkämeren 

silakka 

0,13–0,17 Selkämeren 

silakka 

0–FMSY 

Pohjanlahden 

silakka 

Ei määritelty Pohjanlahden 

silakka 

Ei määritelty 

Itämeren 

länsiosan silakka 

0,25–0,31 Itämeren 

länsiosan silakka 

0–FSMY 

Itämeren kilohaili 0,26–0,32 Itämeren kilohaili 0–FMSY 
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 Kestävän enimmäistuoton saavuttamista 

vastaavan kalastuskuolevuuden eli 

FMSY:n arvot määritetään viimeisimmän 

luotettavan tieteellisen lausunnon 

perusteella, ja kalastuskuolevuuden (F) 

olisi oltava pienempi kuin FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Tarkistus  52 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuustaso kyseisille 

kannoille, joka on saavutettava 

vuoteen 2015 mennessä ja säilytettävä siitä 

eteenpäin, on seuraavien vaihteluvälien 

mukainen: 

1. Kalastuskuolevuuden tavoitetasossa on 

otettava huomioon viimeisimmät 

tieteelliset lausunnot, ja se on 

mahdollisuuksien mukaan saavutettava 

vuoteen 2015 mennessä ja asteittain 

viimeistään vuoteen 2020 mennessä sekä 

säilytettävä siitä eteenpäin kyseisten 

kantojen osalta. Kyseisten kantojen 

kalastuskuolevuuden on pysyttävä 

seuraavissa vaihteluväleissä: 

Kanta Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuu

den vaihteluväli 

Kanta Kalastuskuolevuu

den tavoitetason 

vaihteluväli 

Itämeren 

länsiosan turska 

0,23–0,29 Itämeren 

länsiosan turska 

0–0,26 

Itämeren itäosan 

turska 

0,41–0,51 Itämeren itäosan 

turska 

0–FMSY 

Itämeren 

keskiosan silakka 

0,23–0,29 Itämeren 

keskiosan silakka 

0–0,22 

Riianlahden 

silakka 

0,32–0,39 Riianlahden 

silakka 

0–0,32 

Selkämeren 

silakka 

0,13–0,17 Selkämeren 

silakka 

0–0,12 

Pohjanlahden 

silakka 

Ei määritelty Pohjanlahden 

silakka 

0–FMSY 
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Itämeren 

länsiosan silakka 

0,25–0,31 Itämeren 

länsiosan silakka 

0–0,32 

Itämeren kilohaili 0,26–0,32 Itämeren kilohaili 0–0,26 

 Kalastuskuolevuuden (F) tavoitearvona 

olisi oltava 0,8 kertaa FMSY. 

Or. en 

Perustelu 

ICES julkaisi lopulliset lukunsa 31. maaliskuuta 2015. Tässä teknisessä tarkistuksessa 

kalatalousvaliokunnassa hyväksyttyyn asetuksen 4 artiklaan päivitetään ICESin antamat 

viimeisimmät tavoitearvot. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Tarkistus  53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 a. Kun kalastuskuolevuudesta tai 

kutevan biomassan vähimmäistasosta on 

saatavilla uutta tieteellistä tietoa, komissio 

antaa 15 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotta suunnitelmaa voidaan 

tarkistaa viimeisimpien tieteellisten 

tietojen perusteella. Ajantasaistaminen on 

tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa 

kalastustoiminnan etujen huomioon 

ottamiseksi ja biomassaa koskevien 

toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden 

valvomiseksi. 

Or. en 

 

 


