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11.9.2017 A8-0263/80 

Tarkistus  80 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) On aiheellista vahvistaa sellainen 

tavoitteena oleva kalastuskuolevuus (F), 

joka vastaa kestävän enimmäistuoton 

(MSY) tavoitteen saavuttamista ja 

ylläpitämistä vaihteluväleinä, jotka ovat 

sopusoinnussa kestävän enimmäistuoton 

saavuttamisen kanssa (FMSY). Nämä 

tieteellisiin lausuntoihin perustuvat 

vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan 

joustavasti mukautua tieteellisten 

lausuntojen kehitykseen, edistää 

purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja 

ottaa huomioon sekakalastuksen 

ominaisuudet. Kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston (ICES) 

laskemat FMSY-arvon vaihteluvälit on 

johdettu niin, että niistä aiheutuu pitkän 

aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin 

vähennys kestävään enimmäistuottoon 

verrattuna6. Vaihteluvälin yläraja on 

asetettu niin, että todennäköisyys kannan 

alenemisesta Blim-arvoa tai 

Abundancelimit-arvoa pienemmäksi on 

enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja 

noudattaa myös ICESin ns. neuvonta 

sääntöä7, jonka mukaan kutukannan 

biomassan tai runsauden ollessa heikko F 

lasketaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, 

joka on yhtä suuri kuin FMSY-pistearvo 

kerrottuna kutukannan biomassalla tai 

(12) On aiheellista vahvistaa sellainen 

tavoitteena oleva kalastuskuolevuus (F), 

joka vastaa kestävän enimmäistuoton 

(MSY) tavoitteen saavuttamista ja 

ylläpitämistä vaihteluväleinä, jotka ovat 

sopusoinnussa kestävän enimmäistuoton 

saavuttamisen kanssa (FMSY). Nämä 

tieteellisiin lausuntoihin perustuvat 

vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan 

joustavasti mukautua tieteellisten 

lausuntojen kehitykseen, edistää 

purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja 

ottaa huomioon sekakalastuksen 

ominaisuudet. FMSY-hyödyntämisasteen 

olisi oltava hyödyntämisen yläraja. 



 

AM\1134041FI.docx  PE605.639v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

runsaudella TAC-vuonna jaettuna MSY 

Btrigger -arvolla tai Abundancelimit-arvolla. 

ICES käyttää näitä seikkoja ja tätä 

neuvontasääntöä kalastuskuolevuudesta 

ja saalisvaihtoehdoista antamissaan 

tieteellisissä lausunnoissa. 

___________________  

6 EU:n pyyntö ICESille FMSY-arvon 

vaihteluvälien ilmoittamiseksi valittujen 

Pohjanmeren ja Itämeren kantojen osalta. 

 

7 ICESin lausunnon yleinen sisältö, 

heinäkuu 2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Tarkistus  81 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Kalastusmahdollisuuksien 

määrittelemiseksi FMSY-arvon 

vaihteluvälille olisi vahvistettava yläraja 

normaalikäyttöä varten ja, jos kyseisen 

kannan tilan katsotaan olevan hyvä, 

yläraja tiettyjä tapauksia varten. 

Kalastusmahdollisuudet olisi voitava 

asettaa ylärajaan asti vain, jos se on 

tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen 

näytön perusteella tarpeen tässä 

asetuksessa säädettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekakalastuksessa tai jos 

se on tarpeen lajien sisäisen tai niiden 

välisen vuorovaikutuksen kannalle 

aiheuttaman haitan välttämiseksi taikka 

kalastusmahdollisuuksissa esiintyvien 

vuotuisten vaihtelujen rajoittamiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Tarkistus  82 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 

artiklan 4 kohdan mukaisesti 

kalastusmahdollisuudet määritellään tämän 

asetuksen liitteen I sarakkeessa A 

esitettyjä tavoitteena olevan 

kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä 

noudattaen. 

2. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 

artiklan 4 kohdan mukaisesti 

kalastusmahdollisuudet määritellään tämän 

asetuksen liitteessä I esitettyjä tavoitteena 

olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä 

noudattaen. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Tarkistus  83 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 

kohdassa säädetään, kalakantaa koskevat 

kalastusmahdollisuudet voidaan 

määritellä liitteen I sarakkeessa B 

esitettyjen kalastuskuolevuuden 

vaihteluvälien mukaisesti edellyttäen, että 

asianomainen kanta on liitteen II 

sarakkeessa A esitettyä kutukannan 

biomassan viitevähimmäisarvoa 

suurempi, 

Poistetaan. 

a) jos se on tieteellisten lausuntojen 

tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 

3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekakalastuksessa; 

 

b) jos se on tieteellisten lausuntojen 

tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 

lajien sisäisen tai niiden välisen 

vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman 

vakavan haitan välttämiseksi; tai 

 

c) kalastusmahdollisuuksissa 

peräkkäisinä vuosina esiintyvien 

vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 

prosenttiin. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Tarkistus  84 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että 

korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen jonkin 

ryhmiin 3–7 kuuluvan pohjakalakannan 

säilyttämiseksi tai jos jonkin ryhmään 1 

kuuluvan kannan kutekannan biomassa 

tai jonkin ryhmään 2 kuuluvan 

toiminnallisen yksikön runsaus on 

kyseisenä vuonna tämän asetuksen 

liitteen II sarakkeessa A esitettyjä 

säilyttämisen viitekokoja pienempi, 

siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 

artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 

18 artiklan mukaisesti seuraavista 

toimenpiteistä: 

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että 

lisätoimenpiteet ovat tarpeen sen 

varmistamiseksi, että kaikkea tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 

kalastusta hoidetaan tämän asetuksen 

3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti, siirretään komissiolle valta 

antaa delegoituja säädöksiä tämän 

asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) 

N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. 

Sen estämättä, mitä 18 artiklan 1 ja 

3 kohdassa säädetään, komissio voi antaa 

delegoituja säädöksiä silloin, kun 

kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä 

suositusta ei ole. Näiden delegoitujen 

säädösten on sisällettävä seuraavia 

seikkoja koskevat toimenpiteet: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Tarkistus  85 

Nils Torvalds 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva 

monivuotinen suunnitelma 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I 

 

Komission teksti 

 

1. Ryhmä 1: 

  

Kanta Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan 

tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) 

vaihteluväli 

Sarake A Sarake B 

Pohjanmeren turska 0,22–0,33 0,33–0,49 

Kolja 0,25–0,37 0,37–0,52 

Pohjanmeren 
punakampela 

0,13–0,19 0,19–0,27 

Seiti 0,20–0,32 0,32–0,43 

Pohjanmeren meriantura 0,11–0,20 0,20–0,37 

Kattegatin meriantura 0,19–0,22 0,22–0,26 

Pohjanmeren 
valkoturska 

Ei määritelty Ei määritelty 

 

2. Ryhmä 2 

  

Keisarihummerin 

toiminnalliset yksiköt 

(TY) 

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan 

tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) 

vaihteluväli (pyyntimääränä) 

Sarake A Sarake B 

Alue IIIa TY 3 ja 4 0,056–0,079 0,079–0,079 

Farn Deeps TY 6 0,07–0,081 0,081–0,081 

Fladen Ground TY 7 0,066–0,075 0,075–0,075 

Firth of Forth TY 8 0,106–0,163 0,163–0,163 

Moray Firth TY 9 0,091–0,118 0,118–0,118 
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Tarkistus 

 

1. Ryhmä 1: 

  

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta 

lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES 

to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks” 

KANTA Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat 

tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit 

Turska suuralueella IV ja 

alueilla VIId ja IIIa länsi 

FMSY alaraja - FMSY  

Kolja suuralueella IV ja 

alueilla VIa ja IIIa länsi 

FMSY alaraja - FMSY  

Punakampela suuralueella 

IV ja alueella IIIa 

FMSY alaraja - FMSY  

Seiti suuralueilla IV ja VI 

ja alueella IIIa  

FMSY alaraja - FMSY  

Meriantura suuralueella IV FMSY alaraja - FMSY  

Meriantura alueella IIIa ja 

osa-alueilla 22–24 

FMSY alaraja - FMSY  

Valkoturska suuralueella IV 

ja alueella VIId 

FMSY alaraja - FMSY  

Merikrotti alueella IIIa ja 

suuralueilla IV ja VI 

FMSY alaraja - FMSY  

Pohjankatkarapu alueilla 

IVa itä ja IIIa 

FMSY alaraja - FMSY  

 

2. Ryhmä 2 

  

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta 

lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES 

to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks” 

Keisarihummerin 

toiminnalliset yksiköt (TY) 

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat 

tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit 

(pyyntimääränä) 

 Sarake A  

Alue IIIa TY 3 ja 4 FMSY alaraja - FMSY  

Farn Deeps TY 6 FMSY alaraja - FMSY  

Fladen Ground TY 7 FMSY alaraja - FMSY  

Firth of Forth TY 8 FMSY alaraja - FMSY  

Moray Firth TY 9 FMSY alaraja - FMSY  

 

Or. en 

 

 


