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11.9.2017 A8-0263/92 

Tarkistus  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE-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 

16 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

16 artikla Poistetaan. 

Nimetyt satamat ryhmille 1, 2, 3, 4 ja 7  

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 

artiklassa säädetty kynnysarvo, jota 

sovelletaan monivuotisen suunnitelman 

kattamien lajien elopainoon ja jonka 

ylittyessä kalastusaluksen edellytetään 

purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa 

tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa, 

on  

 

a)  ryhmä 1: 2 tonnia;  

b)  ryhmä 2 ja 4: 1 tonni;  

c)  Ryhmä 3: 2 tonnia;  

d)  ryhmä 7: 2 tonnia.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Tarkistus  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE-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 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, 

että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan 

kutekannan biomassa on kyseisenä vuonna 

liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY 

Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 

kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus 

on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa 

A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa 

pienempi, on toteutettava kaikki 

asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta 

tai toiminnallinen yksikkö palautetaan 

nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla 

voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. 

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta 

poiketen kalastusmahdollisuudet on 

vahvistettava tasolle, joka vastaa 

kalastuskuolevuutta, joka lasketaan tämän 

asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitetyn 

vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan 

huomioon mainitun kannan biomassan 

vähentyminen.  

1.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, 

että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan 

kutekannan biomassa on kyseisenä vuonna 

liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY 

Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 

kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus 

on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa 

A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa 

pienempi, on toteutettava kaikki 

asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta 

tai toiminnallinen yksikkö palautetaan 

nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla 

voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. 

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta 

poiketen kalastusmahdollisuudet on 

vahvistettava tasolle, joka vastaa 

kalastuskuolevuutta, joka lasketaan tämän 

asetuksen liitteen I sarakkeessa B esitetyn 

vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan 

huomioon mainitun kannan biomassan 

vähentyminen.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Tarkistus  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE-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 

12 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a artikla 

 Kalastusluvat ja kapasiteetin 

hallintatoimenpiteet 

 1.  Tämän asetuksen kattaman 

Pohjanmeren, Englannin kanaalin 

itäosan ja Skagerrakin alueen osalta 

kunkin jäsenvaltion on myönnettävä 

kalastusluvat lippunsa alla purjehtiville 

aluksille, jotka harjoittavat 

kalastustoimintaa kyseisellä alueella 

käyttäen jotakin seuraavista pyydyksistä:  

 a)  pohjatroolit ja nuotat (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC, SPR), joiden silmäkoko 

on 

 i)  TR1 vähintään 100 mm; 

 ii)  TR2 vähintään 70 mm ja alle 100 

mm; 

 iii)  TR3 vähintään 16 mm ja alle 32 

mm; 

 b)  puomitroolit (TBB), joiden 

silmäkoko on 

 i)  BT1 vähintään 120 mm; 

 ii)  BT2 vähintään 80 mm ja alle 120 

mm; 

 c)  verkot, pussiverkot (GN); 

 d)  riimuverkot (GT); 

 e)  pitkätsiimat (LL). 
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 2.  Tämän artiklan 1 kohdan 

mukaisesti kalastusluvan saaneiden 

alusten kokonaiskapasiteetti kilowatteina 

(kW) ilmaistuna ei saa minkään tämän 

asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun 

maantieteellisen alueen osalta ylittää 

niiden alusten enimmäiskapasiteettia, 

jotka olivat toiminnassa vuosina 2006 ja 

2007 ja käyttivät jotakin tämän artiklan 1 

kohdassa tarkoitettua pyydystä kyseisellä 

maantieteellisellä alueella, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 

N:o 1380/2013 liitteessä II säädettyjen 

kapasiteetin ylärajojen soveltamista. 

 3.  Kunkin jäsenvaltion on laadittava 

ja pidettävä ajan tasalla luettelo aluksista, 

joilla on 1 kohdassa tarkoitettu 

kalastuslupa, sekä saatettava se komission 

ja muiden jäsenvaltioiden saataville 

virallisella verkkosivustollaan. 

 4.  Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 

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

18 artiklan mukaisesti tämän artiklan 

muuttamiseksi. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Tarkistus  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE-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 

14 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla Virkistyskalastus voi 

vaikuttaa pohjakalakantoihin. Sen vuoksi 

lainsäätäjien olisi voitava toteuttaa sitä 

koskevia hoitotoimenpiteitä ja teknisiä 

toimenpiteitä, jos ne ovat tarpeen 

kantojen kestävyyden varmistamiseksi. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Tarkistus  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

PPE-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 

10 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla 

 Virkistyskalastuksen vaikutus 

 Jos virkistyskalastuksen havaitaan 

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 55 artiklan 

4 kohdan mukaisesti vaikuttavan 

merkittävästi kalakantaan, lainsäätäjät 

voivat toteuttaa asianomaista 

virkistyskalastusta koskevia 

hoitotoimenpiteitä ja teknisiä 

toimenpiteitä, jos ne ovat tarpeen kannan 

kestävyyden varmistamiseksi. 

Or. en 

 

 


