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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.11.2018 A8-0337/98 

Tarkistus  98 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Lyhytikäisten lajien osalta 

pyynniltä välttyneen kannan biomassan 

vähimmäismäärää koskeva strategia on 

tarpeen, jotta varmistetaan, että kannan 

lisääntymiskyky ei vaarannu. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Tarkistus  99 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Pyynniltä välttyneen kannan 

vähimmäismäärää koskevan 

lähestymistavan käyttöönotto edellyttää, 

että biologiseen näytteenottoon ja 

tutkimuskäytäntöihin tehdään muutoksia, 

mikä vie aikaa ja edellyttää sen vuoksi 

siirtymäaikaa ennen kuin se voidaan 

panna täytäntöön. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Tarkistus  100 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Kalastusmahdollisuuksien 

määrittelemiseksi olisi FMSY-arvon 

vaihteluväleille vahvistettava yläraja 

normaalikäyttöä varten ja, jos 

asianomaisen kannan tilan katsotaan 

olevan hyvä, korkeampi yläraja tiettyjä 

tapauksia varten. 

Kalastusmahdollisuuksien asettaminen 

korkeampaan ylärajaan asti saisi olla 

mahdollista vain, jos se on tieteellisten 

lausuntojen tai tieteellisen näytön 

perusteella tarpeen tässä asetuksessa 

säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi 

sekakalastuksessa tai jos se on tarpeen 

lajien sisäisestä tai niiden välisestä 

vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan 

haitan välttämiseksi taikka 

kalastusmahdollisuuksien vuotuisten 

vaihtelujen rajoittamiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Tarkistus  101 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Niiden kantojen osalta, joille 

kyseiset tavoitteet ovat käytettävissä, sekä 

suojatoimenpiteiden soveltamiseksi on 

tarpeen vahvistaa säilyttämisen viitearvot, 

jotka ilmaistaan sardelli- ja 

sardiinikantojen MSY Btrigger- and Blim -

arvoina. Jos kannat ovat MSY Btrigger -

arvoa pienemmät, kalastuskuolevuutta 

olisi alennettava FMSY -arvoa 

pienemmäksi. 

(15) Niiden kantojen osalta, joille 

kyseiset tavoitteet ovat käytettävissä, sekä 

suojatoimenpiteiden soveltamiseksi on 

tarpeen vahvistaa säilyttämisen viitearvot, 

jotka ilmaistaan sardelli- ja 

sardiinikantojen Blim, MSY B-escapement 

ja F-cap -arvoina. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Tarkistus  102 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ’MSY B-escapement -arvolla’ 

determinististä kannan biomassan raja-

arvoa, jonka alapuolella katsotaan, että 

kannan lisääntymiskyky on alentunut, 

mukaan luettuna mahdollisesti tarvittava 

ylimääräinen biomassapuskuri. MSY B-

escapement -strategiassa MSY B-

escapement on vähimmäisbiomassa, joka 

olisi säilytettävä meressä joka vuosi 

kalastuksen jälkeen ja joka antaa 

suurimman kestävän enimmäistuoton 

pitämällä kutevan kannan biomassan 

riittävänä täyden lisääntymiskyvyn 

varmistamiseksi 95 prosentin 

todennäköisyydellä. STECF antaa MSY 

B-escapement -raja-arvon vuosittain. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Tarkistus  103 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) ’F-cap’ -arvolla STECF:n 

antamaa hyödyntämisasteiden raja-arvoa, 

kun biomassa on suuri. Rajoittamalla F-

raja-arvoa kutuvaellukselle pääsyn 

biomassa lisääntyy suhteessa kannan 

kokoon ja samalla on edelleen erittäin 

todennäköistä, että kutevaa biomassaa on 

vähimmäismäärä. 

Or. en 



 

AM\1168501FI.docx  PE602.914v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0337/104 

Tarkistus  104 

Marco Affronte 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia 

koskeva monivuotinen suunnitelma 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c c) ’Parhailla käytettävissä olevilla 

tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan 

julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä 

lausuntoja, joiden tukena on uusimpia 

tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka 

on joko antanut tai arvioinut 

vertaistarkasteluna kansainvälisellä tai 

unionin tasolla tunnustettu riippumaton 

tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-

taloudellinen kalastuskomitea (STECF) ja 

Välimeren yleinen kalastuskomissio 

(GFCM), ja jotka täyttävät asetuksen 

(EU) N:o 1380/2013 25 artiklan 

vaatimukset. 

Or. en 

 

 


