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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta 

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0424), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0239/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8-0285/2017), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Asetuksessa (EU) N:o 1380/20131 otetaan käyttöön velvollisuus purkaa aluksesta sellaisten 

kalakantojen saaliit, joihin sovelletaan saalisrajoituksia tai säilyttämisen 

vähimmäisviitekokoa. Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon yksityiskohdat määritellään 

alueellisissa monivuotisissa hoitosuunnitelmissa, jotka hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä. 

Koska oli kuitenkin odotettavissa, että monivuotisten suunnitelmien hyväksyminen vaatii 

jonkin verran aikaa, asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään väliaikaisratkaisuna, että 

komissio antaa delegoituja säädöksiä poisheittämissuunnitelmista, jotka laaditaan 

asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisen suosituksen pohjalta enintään kolmen vuoden ajaksi. 

Poisheittämissuunnitelmiin voi sisältyä säännöksiä kalastuksista tai lajeista, joihin sovelletaan 

jo purkamisvelvoitetta. Niissä voidaan myös määritellä poikkeuksia, kuten de minimis -

säännös ja korkea eloonjäämisaste, tai niihin voi sisältyä säännöksiä saaliiden 

kirjausmenettelystä ja tarvittaessa niissä voidaan vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekoko. 

Ensimmäiset komission delegoidut asetuksen poisheittämissuunnitelmista tulivat voimaan 

1. tammikuuta 2015, ja niiden voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Monivuotisia 

suunnitelmia olisi käytettävä meren biologisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 

koskevan tavoitteen saavuttamiseen siten, että otetaan huomioon eri kalastusten erityispiirteet, 

ja niihin olisi sisällyttävä tarvittavat valtuutukset sellaisten delegoitujen säädösten antamiseen, 

joihin sisältyvät purkamisvelvoitteen kitkattoman täytäntöönpanon vaatimat muut joustot. 

Näin ollen komissio valtuutetaan antamaan alkuperäisen kolmen vuoden ajanjakson jälkeen 

delegoituja säädöksiä, joihin sisältyy vain de minimis -poikkeuksia. 

Tähän mennessä on hyväksytty vasta Itämeren monivuotinen suunnitelma2, ja 

lainsäädäntövallan käyttäjät neuvottelevat parhaillaan kahdesta komission ehdotuksesta, jotka 

koskevat Pohjanmeren pohjakalojen ja Adrianmeren pienten pelagisten lajien monivuotisia 

suunnitelmia3. 

 

Ehdotuksen sisältö 
 

Ehdotuksessa komissio valtuutetaan hyväksymään poisheittämissuunnitelmia vielä enintään 

kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan helpottaa purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa. 

 

Esittelijän kanta 
 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, jolla helpotetaan purkamisvelvoitteen 

täytäntöönpanoa alueellisten monivuotisten hoitosuunnitelmien hyväksymiseen asti. 

 

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä työjärjestyksen 50 artiklan mukaista 

yksinkertaistettua menettelyä noudattaen. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11. joulukuuta 2013, yhteisestä 

kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta 

sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 

2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6. heinäkuuta 2016, Itämeren 

turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta 

suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1). 
3 COM(2016)0493 – 2016/0238 (COD) – COM(2017)0097 – 2017/043 (COD). 
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