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TARKISTUKSET 001-006  
esittäjä(t): Kalatalousvaliokunta 

 

Mietintö 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Kalastusalusten ominaisuudet 

 

Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Ammatin harjoittamisen edellytysten 

yhdenmukaistamiseksi unionissa on 

tärkeää käyttää kalastusalusten 

ominaisuuksien määrittämisessä samoja 

sääntöjä. 

(3) Ammatin harjoittamisen edellytysten 

yhdenmukaistamiseksi unionissa on 

tärkeää käyttää kalastusalusten 

ominaisuuksien määrittämisessä samoja 

sääntöjä, joiden on oltava yhdenmukaisia 

yhteisen kalastuspolitiikan normien 

kanssa. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Sen vuoksi olisi otettava huomioon 

Lontoossa 23 päivänä kesäkuuta 1969 

allekirjoitettu kansainvälinen 

aluksenmittausyleissopimus (vuoden 1969 

yleissopimus) sekä kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa 

2 päivänä huhtikuuta 1977 allekirjoitettu 

(5) Sen vuoksi olisi otettava huomioon 

Lontoossa 23 päivänä kesäkuuta 1969 

allekirjoitettu kansainvälinen 

aluksenmittausyleissopimus (vuoden 1969 

yleissopimus), kansainvälisen 

merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa 

2 päivänä huhtikuuta 1977 allekirjoitettu 
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kalastusalusten turvallisuutta koskeva 

Torremolinoksen kansainvälinen 

yleissopimus (1977). 

kalastusalusten turvallisuutta koskeva 

Torremolinoksen kansainvälinen 

yleissopimus (1977) ja Genevessä 

29 päivänä huhtikuuta 1958 allekirjoitettu 

aavan meren kalastusta ja elollisten 

luonnonvarojen säilyttämistä koskeva 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus. 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Tätä pidempien kalastusalusten 

osalta olisi suotavaa laajentaa aluksen 

ominaisuuksien määritelmää siten, että 

siihen sisällytetään lastaus- ja 

polttoainekapasiteetti sekä käsittelykyky ja 

teho. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Pienimuotoisesta kalastuksesta ja 

yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta 

22 päivänä marraskuuta 2012 annetussa 

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 

kehotetaan laatimaan oikeudellinen 

määritelmä laajamuotoisen ja 

pienimuotoisen kalastuksen 

ominaisuuksista, jotta ne voidaan erottaa 

toisistaan oikeudellisesti. Kyseisen 

määritelmän olisi katettava aluksen koon 

ohella sellaiset ominaisuudet kuin 

aluksen pituus, alusten paikalliseen 

toiminta-alueeseen liittyvät muuttujat, 

niiden sosiaalinen rooli 

rannikkoyhteisöissä, ekologinen vaikutus, 

kalastuskapasiteetti ja yrityksen 

taloudelliset tiedot. 
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Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 

vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen delegoituja säädöksiä 

7 artiklan mukaisesti. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 7 artiklan 

mukaisesti tämän artiklan 2 kohdan 

muuttamiseksi siten, että asianmukaista 

kansainvälistä ISO-standardia koskeva 

viittaus mukautetaan tekniseen 

kehitykseen. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle […] päivästä 

[…]kuuta […] määräämättömäksi ajaksi 

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään 5 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi 

tämän asetuksen voimaantulopäivästä 

alkaen. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

 

 


