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Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ICCAT:n suositus tonnikalan 
monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-
Atlantilla ja Välimerellä on pantu 
täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 
302/2009. Tämä asetus ei kata 
tuonkaltaista monivuotista 
elvytyssuunnitelmaa.

(7) ICCAT:n suositus tonnikalan 
monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-
Atlantilla ja Välimerellä on pantu 
täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2016/1627. 
Tämä asetus ei kata tuonkaltaista 
monivuotista elvytyssuunnitelmaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ICCAT:n päättämät 
kalastusmahdollisuudet eivät kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan, sillä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 
artiklan 3 kohdan mukaan neuvosto 
hyväksyy hintojen, maksujen, tukien ja 

(8) Neuvosto jakaa jäsenvaltioille 
ICCAT:n päättämät 
kalastusmahdollisuudet soveltaen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa, ja 
vastaavasti jäsenvaltiot jakavat ne alusten 
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määrällisten rajoitusten vahvistamiseen 
sekä kalastusmahdollisuuksien 
vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät 
toimenpiteet.

omistajille noudattaen asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 17 artiklassa ja asetuksen 
(EU) 2016/1627 8 artiklassa vahvistettuja 
periaatteita, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden on jaettava 
kalastusmahdollisuudet alusten 
omistajille tai pyydystyypeille soveltaen 
avoimia ja puolueettomia perusteita, 
mukaan lukien luonteeltaan 
ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
perusteet. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
pyrittävä kannustamaan kalastusaluksia 
käyttämään valikoivia pyydyksiä tai 
kalastusmenetelmiä, joista aiheutuu 
vähemmän ympäristövaikutuksia 
esimerkiksi energiankulutuksen tai 
elinympäristön vahingoittumisen 
vähetessä. Tämän tulisi pitää sisällään 
erityisesti rannikkokalastuksen 
edistäminen ja valikoivien ja nykyistä 
vähemmän ympäristövaikutuksia 
aiheuttavien pyydysten ja 
kalastusmenetelmien käyttö, mukaan 
lukien perinteisessä ja pienimuotoisessa 
kalastuksessa käytettävät pyydykset ja 
menetelmät, jotta edistetään 
paikallistalouksien kohtuullista elintasoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ICCAT:n suositukset olisi vain 
saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi unionin ja kolmansien 
maiden kalastajille ja sen 
varmistamiseksi, että kaikki voivat 
hyväksyä säännöt.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset eivät saisi 
vaikuttaa ICCAT:n tulevien suositusten 
saattamiseen osaksi unionin 
lainsäädäntöä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) ICCAT:n suositukset yhdessä 
asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 
vahvistettujen sovellettavien sääntöjen 
kanssa luettuina antavat suurille 
pelagisille pitkäsiima-aluksille 
mahdollisuuden jälleenlaivaukseen 
merellä unionin vesien ulkopuolella 
ICCAT:n alueella. Unionin olisi 
kuitenkin käsiteltävä vakavasti ja 
järjestelmällisesti tätä kysymystä 
alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä 
unionin kiellon ulottamiseksi kaikille 
vesialueille.

Perustelu

Jälleenlaivaus merellä on yksi pääasiallisista LIS-kalastusta helpottavista maailmanlaajuisen 
kalastuksen avoimuuden puutteen syistä. Tätä harjoittavat usein ulkomaiset laivastot, jotka 
ottavat huonosti tai eivät ota lainkaan huomioon ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 
näkökohtia. Sen vuoksi komission olisi jatkettava alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
painostamista, jotta tämä saadaan loppumaan, samalla kun asiaa koskeva ICCAT:n suositus, 
joka sallii suurten pelagisten pitkäsiima-alusten jälleenlaivaukset, olisi siirrettävä tarkasti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kolmansien maiden kalastusaluksiin 
ja virkistyskalastuksessa käytettäviin 
kolmansien maiden aluksiin, jotka 
toimivat unionin vesillä.

Perustelu

Tätä artiklaa olisi sovellettava myös kolmansien maiden aluksiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 
on sovellettava asetuksessa (EY) N:o 
1224/2009 ja asetuksessa (EY) N:o 
1005/2008 säädettyjen toimenpiteiden 
lisäksi.

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi mainittava, että valvonta-asetuksen ja LIS-asetuksen soveltamista 
jatketaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

24) ’LIS-kalastuksella’ laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä 
kalastustoimintaa;

24) ’LIS-kalastuksella’ neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1005/2008 2 artiklan 
1 alakohdassa määriteltyä laitonta, 
ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä 
kalastustoimintaa;
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 25 kohta

Komission teksti Tarkistus

25) ’ICCAT:n LIS-luettelolla’ luetteloa 
muiden kuin sopimuspuolten lipun alla 
purjehtivista aluksista, joiden ICCAT 
katsoo harjoittavan LIS-kalastusta;

25) ’ICCAT:n LIS-luettelolla’ luetteloa 
aluksista, joiden ICCAT katsoo 
harjoittavan LIS-kalastusta;

Perustelu

LIS-luetteloon olisi sisällytettävä kaikki LIS-kalastusta harjoittavat alukset huolimatta siitä, 
ovatko ne ICCAT:n sopimuspuolia vai eivät.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat 
lippunsa alle purjehtiville aluksille, joita 
käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen alusten 
tukena.

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä luvat 
tukeakseen lippunsa alla purjehtivia 
aluksia, joita käytetään 1 kohdassa 
tarkoitettujen alusten tukena.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Isosilmätonnikalaa kohdennetusti 
ICCAT-yleissopimusalueella kalastavat 
alukset voidaan korvata ainoastaan 
aluksilla, joiden kalastuskapasiteetti on 
vastaava tai pienempi.

Poistetaan.

Perustelu

Tätä ei ole asiaa koskevassa ICCAT:n suosituksessa.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos käyntiä seuraa vetokerta, 
vetokerran tuloksena saatu saalis ja 
sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin 
elävänä tai kuolleena pois heitetty.

f) jos käyntiä seuraa vetokerta, 
vetokerran tuloksena saatu saalis ja 
sivusaalis, niin aluksella pidetty kuin 
elävänä tai kuolleena pois heitetty tai, jos 
käyntiä ei seuraa vetokerta, syy 
(esimerkiksi kalaa ei ole tarpeeksi tai kala 
on liian pientä).

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2015-01 21 kohdan vi alakohtaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pohjois-Atlantin miekkakalaa kalastavien 
jäsenvaltioiden on toimitettava 
hoitosuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä 
elokuuta. Komissio toimittaa nämä tiedot 
edelleen ICCAT:n sihteeristöön 
viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä 
syyskuuta.

Jäsenvaltioiden, joille on myönnetty 
kiintiö ja joiden alukset kalastavat 
Pohjois-Atlantin miekkakalaa, on 
toimitettava hoitosuunnitelmansa 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 
päivänä elokuuta. Komissio toimittaa nämä 
tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön 
viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä 
syyskuuta.

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi täsmennettävä, että jäsenvaltioiden, joille on myönnetty kiintiö, on 
toimitettava hoitosuunnitelmat.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta 
toimitettava sähköisesti ja ICCAT:n 
laatimissa tietojen toimittamista koskevissa 
ohjeissa olevan mallin mukaisesti

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta 
toimitettava ICCAT:n laatimissa tietojen 
toimittamista koskevissa ohjeissa olevan 
mallin mukaisesti

Perustelu

ICCAT:n suosituksen 2013-04 1 kohdassa ei täsmennetä, että tiedot on toimitettava 
sähköisesti.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 12 
artiklassa säädetään, miekkakalaa 
kohdennetusti kalastavalta alukselta 
voidaan laskea tai tällaisella aluksella 
säilyttää enintään 2 800 koukkua.

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1967/2006 12 
artiklassa säädetään, miekkakalaa 
kohdennetusti kalastavalta alukselta 
voidaan laskea tai tällaisella aluksella 
säilyttää enintään 2 800 koukkua. 
Aluksella voi olla kahta päivää pidempiä 
kalastusmatkoja varten toinen sarja 
käyttöön valmiita koukkuja edellyttäen, 
että ne ovat asianmukaisesti sidottuina ja 
varastoituina alemmille kansille niin, 
etteivät ne ole heti käyttövalmiita.

Perustelu

Tämä mahdollisuus sisältyy ICCAT:n suosituksen 2013-04 9 kohtaan.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit 
päästetään takaisin mereen tavalla, jolla 
maksimoidaan niiden selviytymisen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että sini- ja valkomarliinit 
päästetään takaisin mereen tavalla, jolla 
maksimoidaan niiden 
selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
lisäämään monofiiliperukkeiden käyttöä 
leikarissa, jotta elävät sini- ja 
valkomarliinit voidaan päästää helposti 
takaisin mereen.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä ei sisälly ICCAT:n suosituksen 2015-05 2 kohtaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön 
loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja 
valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun 
ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä 
pidetä kaupan.

Jos jäsenvaltio on käyttänyt kiintiön 
loppuun, sen on varmistettava, että sini- ja 
valkomarliineja, jotka olivat kuolleita, kun 
ne tuotiin aluksen viereen, ei myydä eikä 
pidetä kaupan, mutta niitä voidaan käyttää 
tieteellisissä tutkimuksissa. Tällaisia 
aluksesta purkamisia ei vähennetä 
kyseisen jäsenvaltion saalisrajoituksista 
ICCAT:n suosituksen 2015-05 1 kohdan 
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mukaisesti edellyttäen, että tällainen 
kielto on selitetty selvästi 70 artiklassa 
tarkoitetussa vuosiraportissa.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 12-04 2 kohtaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on harjoitettava 
ICCAT-yleissopimusalueella pyydettyjen 
hailajien tutkimusta, jotta voidaan parantaa 
pyydysten valikoivuutta, havaita 
mahdollisia haiden kasvualueita ja 
tapauksen mukaan harkita alueellisia tai 
ajallisia pyyntikieltoja ja muita 
toimenpiteitä. Tällaisen tutkimuksen on 
tuotettava tietoa keskeisistä biologisista ja 
ekologisista muuttujista, elinkaaresta ja 
käyttäytymispiirteistä sekä mahdollisista 
kutu-, poikas- ja kasvualueista.

2. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan harjoitettava ICCAT-
yleissopimusalueella pyydettyjen hailajien 
tutkimusta, jotta voidaan parantaa 
pyydysten valikoivuutta, havaita 
mahdollisia haiden kasvualueita ja 
tapauksen mukaan harkita alueellisia tai 
ajallisia pyyntikieltoja ja muita 
toimenpiteitä. Tällaisen tutkimuksen on 
tuotettava tietoa keskeisistä biologisista ja 
ekologisista muuttujista, elinkaaresta ja 
käyttäytymispiirteistä sekä mahdollisista 
kutu-, poikas- ja kasvualueista.

Perustelu

Sanamuoto ”mahdollisuuksien mukaan” sisältyy seuraaviin ICCAT:n suosituksiin: 2004-10 
8 kohta, 2007-06 4 kohta, 2009-07 5 kohta, 2010-08 5 kohta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. On kiellettyä pitää aluksella, 
jälleenlaivata tai purkaa aluksesta sillihain 
osia tai kokonaisia ruhoja.

1. On kiellettyä pitää aluksella, 
jälleenlaivata tai purkaa aluksesta 
ICCAT:n alaisuuteen kuuluvan 
kalastuksen yhteydessä saaliiksi saatujen 
sillihaiden osia tai kokonaisia ruhoja.
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Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2015-06 1 kohtaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään 
kalastuskuolevuutta Pohjois-Atlantin 
makrillihain kohdennetussa kalastuksessa 
ja vuosittain ilmoitettava edistymisestä 
komissiolle 70 artiklassa tarkoitetussa 
vuosiraportissa.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
kalastuskuolevuuden vähentämiseksi 
Pohjois-Atlantin makrillihain 
kohdennetussa kalastuksessa ja vuosittain 
ilmoitettava edistymisestä komissiolle 70 
artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2007-06 2 kohtaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) biologiset näytteet otetaan osana 
tutkimushanketta, josta on ilmoitettu 
ICCAT:n pysyvälle tutkimus- ja 
tilastokomitealle ja jonka laatimisessa on 
otettu huomioon kyseisen komitean 
suosittamat tutkimustyön painopisteet;

b) biologiset näytteet otetaan osana 
tutkimushanketta, josta on ilmoitettu 
ICCAT:n pysyvälle tutkimus- ja 
tilastokomitealle ja jonka laatimisessa on 
otettu huomioon kyseisen komitean 
suosittamat tutkimustyön painopisteet; 
tutkimushankkeeseen on tarvittaessa 
liitettävä yksityiskohtainen asiakirja, jossa 
kuvataan työn tavoite, käytettävät 
menetelmät, kerättävien näytteiden 
lukumäärä ja tyyppi, näytteiden 
keräämisen ajallinen ja alueellinen 
jakauma sekä toteutettavien toimien 
aikataulu;
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Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2013-10 1 kohtaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos lintuja on runsaasti tai jos ne ovat 
hyvin aktiivisia, on käytettävä toista tori-
mastoa ja tori-siimaa.

3. Jos lintuja on runsaasti tai jos ne ovat 
hyvin aktiivisia, on käytettävä toista tori-
mastoa ja tori-siimaa, jos se on 
käytännössä mahdollista.

Perustelu

Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 2007-07 4 kohdan 3 luetelmakohtaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pelagisten pitkäsiima-alusten on 
kuljetettava mukanaan ja käytettävä 
turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä 
irrottamiseen ja mereen takaisin 
päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden 
avulla merikilpikonnat voidaan päästää 
takaisin mereen niin, että maksimoidaan 
niiden eloonjäämisen todennäköisyys.

2. Pelagisten pitkäsiima-alusten on 
kuljetettava mukanaan ja käytettävä 
turvalliseen käsittelyyn, pyydyksistä 
irrottamiseen ja mereen takaisin 
päästämiseen tarkoitettuja välineitä, joiden 
avulla merikilpikonnat voidaan päästää 
takaisin mereen niin, että maksimoidaan 
niiden selviytymismahdollisuudet.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
II osasto – VII a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VII a luku
Tonnikala- ja miekkakalakantojen 

kalastusmahdollisuuksien jakaminen
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42 a artikla
Yleinen periaate

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
17 artiklan mukaisesti jakaessaan 
käytettävissään olevia tonnikala- ja 
miekkakalakantojen 
kalastusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden 
on käytettävä avoimia ja puolueettomia 
perusteita, mukaan lukien luonteeltaan 
ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset 
perusteet, ja myös pyrittävä jakamaan 
kansalliset kiintiöt oikeudenmukaisesti eri 
laivastonosien kesken siten, että otetaan 
erityisesti huomioon perinteinen ja 
pienimuotoinen kalastus ja tarjotaan 
unionin kalastusaluksille kannustimia 
valikoivien pyydysten tai 
ympäristövaikutuksiltaan nykyistä 
vähäisempien kalastusmenetelmien 
käyttöön.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarkkailijat ovat käyneet vaaditun 
koulutuksen ja heidät on hyväksytty ennen 
tehtäviensä aloittamista. Tarkkailijoilla on 
oltava seuraavat pätevyys:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarkkailijat ovat käyneet vaaditun 
koulutuksen, heillä on soveltuva pätevyys 
ja heidät on hyväksytty ennen tehtäviensä 
aloittamista. Tarkkailijoilla on oltava 
seuraavanlainen pätevyys:

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
III osasto – VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden alusten tarkastaminen 
jäsenvaltioiden satamissa

Kolmansien maiden kalastusalusten 
tarkastaminen jäsenvaltioiden satamissa
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Perustelu

Täsmennys ”kalastusalusten” lisätään selvyyden vuoksi. Tämä sisältyy ICCAT:n suosituksen 
2012-07 7 ja 9 kohtaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta 
toimitettava komissiolle edellistä vuotta 
käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää 
tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, 
tilastoista, kalastuksenhoidosta, 
tarkastustoiminnasta ja tapauksen mukaan 
mahdolliset lisätiedot.

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
kunkin vuoden 30 päivänä kesäkuuta 
toimitettava komissiolle edellistä vuotta 
käsittelevä vuosiraportti, joka sisältää 
tiedot kalastuksesta, tutkimustoiminnasta, 
tilastoista, kalastuksenhoidosta, 
tarkastustoiminnasta sekä toiminnasta 
LIS-kalastuksen torjumiseksi ja tapauksen 
mukaan mahdolliset lisätiedot.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta voimassa olevien ICCAT:n 
suositusten muutokset voidaan panna 
täytäntöön unionin lainsäädännössä, 
komissiolle siirretään valta antaa 73 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan seuraavia:

Jotta tarpeen vaatiessa voimassa olevien 
ICCAT:n suositusten muutokset, joista 
tulee unionia sitovia, edellyttäen, etteivät 
unionin lainsäädäntöön tehtävät 
muutokset mene ICCAT:n suosituksissa 
edellytettyjä muutoksia pidemmälle, 
voidaan panna täytäntöön unionin 
lainsäädännössä, komissiolle siirretään 
valta antaa 73 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä seuraavien 
muuttamiseksi:

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä 
erityistapauksissa ja ainoastaan silloin, kun on kyse ICCAT:n suositusten täytäntöönpanosta.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki 1 kohdan mukaisesti hyväksytyt 
muutokset on rajoitettava tiukasti 
asiaankuuluvan ICCAT:n suosituksen 
muutosten täytäntöönpanoon unionin 
lainsäädännössä.

Perustelu

Komission valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä olisi rajattava tarkasti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 72 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... alkaen 
viiden vuoden ajaksi valta antaa 72 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä [lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä saman 
pituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Komission valta muuttaa tätä asetusta delegoiduilla säädöksillä olisi rajattava tarkasti.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.


