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7.11.2018 A8-0337/105 

Tarkistus  105 

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 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tavoitteena oleva 

kalastuskuolevuuden taso on saavutettava 

asianomaisten kantojen osalta 

mahdollisimman pian ja asteittain 

vuoteen 2020 mennessä ja pidettävä sen 

jälkeen liitteessä I esitettyjen 

vaihteluvälien sisällä ja 3 artiklan 1 

kohdassa säädettyjen tavoitteiden 

mukaisena. 

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 

16 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja kun 

neuvosto vahvistaa kalastusvuoden 2021 

alusta sovellettavat 

kalastusmahdollisuudet kullekin 

kannalle, se vahvistaa 

kalastusmahdollisuudet siten, että ne 

vastaavat arvioitua kannan biomassaa, 

joka on MSY B-escapement -raja-arvoa 

suurempi, mutta sen on sallittava 

kalastuskuolevuus, joka ei ole F-cap 

-viiteraja-arvoa suurempi. STECF 

määrittelee vuosittain MSY B-escapement 

-raja-arvoa suuremman liikuteltavan 

kannan biomassan osuuden siten, että 

suurin sallittu saalis on alle viiden 

prosentin todennäköisyydellä kutevan 

kannan biomassan Blim-viiteraja-arvoa 

pienempi. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Tarkistus  106 

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 

5 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos tieteellisten lausuntojen mukaan 

jommankumman asianomaisen kannan 

kutukannan biomassa on tämän asetuksen 

liitteen II sarakkeessa B esitettyä 

kutukannan biomassan viiteraja-arvoa 

(Blim) pienempi, on toteutettava lisää 

korjaavia toimenpiteitä sen 

varmistamiseksi, että asianomainen kanta 

palautetaan nopeasti kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa 

suuremmaksi. Näihin korjaaviin 

toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 

2 ja 4 kohdasta poiketen kuulua 

asianomaisen kannan kohdennetun 

kalastuksen keskeyttäminen sekä 

kalastusmahdollisuuksien asianmukainen 

vähentäminen. 

3. Jos tieteellisten lausuntojen mukaan 

jommankumman asianomaisen kannan 

kutukannan biomassa on kutukannan 

biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienempi, 

on toteutettava lisää korjaavia 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

asianomainen kanta palautetaan nopeasti 

MSY B-escapement- tasoa suuremmaksi. 

Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat 

eritoten ja 4 artiklan 1 kohdasta poiketen 

kuulua kalastusmahdollisuuksien 

vähentäminen siten, että kanta palautuu 

MSY B-escapement -raja-arvon tasolle 

seuraavaksi vuodeksi tai tarvittaessa 

asianomaisen kannan kohdennetun 

kalastuksen keskeyttäminen. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Tarkistus  107 

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 

5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. STECFiltä on pyydettävä 

vuosittain tämän suunnitelman 

mukaisesti asianomaisten kantojen täyden 

lisääntymiskyvyn turvaamiseksi seuraavat 

säilyttämisen viitearvot: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Tarkistus  108 

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 

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että 

korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen tämän 

asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen pienten pelagisten lajien 

kantojen säilyttämiseksi tai jos sardellin ja 

sardiinin tapauksessa jommankumman 

kannan kutubiomassa on tiettynä vuonna 

tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa A 

esitettyjä säilyttämisen viitearvoja 
pienempi, siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 16 

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

18 artiklan mukaisesti seuraavista: 

Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että 

korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen tämän 

asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen pienten pelagisten lajien 

kantojen säilyttämiseksi tai jos sardellin ja 

sardiinin tapauksessa jommankumman 

kannan kutubiomassa on tiettynä vuonna 

MSY B-escapement -arvoa pienempi, 

siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 16 

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

18 artiklan mukaisesti seuraavista 

teknisistä toimenpiteistä: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Tarkistus  109 

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 

6 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a artikla 

 Tieteellisten tietojen toimittaminen 

 Tämän suunnitelman täytäntöönpanon 

tukemiseksi jäsenvaltioiden on tehtävä 

merellä tieteellisiä tutkimuksia ja 

toimitettava sovittuihin tieteellisiin 

tutkimuksiin perustuvat saalistiedot 

seuraavasti: 

 a) sardelli- ja sardiinikantojen 

otoliittilukemiin ja akustisiin 

ultraäänikuviin sovelletaan Italian, 

Kroatian ja Slovenian yhteistä 

kansainvälistä pöytäkirjaa, joka on 

laadittava 1. joulukuuta 2019 mennessä; 

 b) Adrianmerellä tehtävillä akustisilla 

tutkimuksilla on oltava sama 

yhdenmukainen, MEDIASin mukainen 

yhdenmukaistettu tieteellinen protokolla, 

ja ne on tehtävä merellä samoina 

kuukausina joka vuosi, jotta tulokset 

olisivat täysin vertailukelpoisia; 

 c) akustiset tutkimukset on otettava 

käyttöön seuraavan vuoden 

kalastusmahdollisuuksien tieteellisen 

arvioinnin suorittamiseksi viimeistään 

kuukauden kuluttua tutkimuksen 

päättymisestä; 
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 d) kunkin kannan saalistiedot annetaan 

kuukausittain, ikäperusteiset saalistiedot 

on ilmoitettava kunkin vuoden 1. 

marraskuuta mennessä, jotta voidaan 

varmistaa kalastuksen täydellinen 

seuranta ja tieteellisten lausuntojen 

antaminen riittävän ajoissa 

kalastusmahdollisuuksien vahvistamista 

varten.  

 Jos edellä a–d kohdassa lueteltuja tietoja 

ja arviointeja ei toimiteta, 

kalastusmahdollisuuksia vähennetään 

10 prosenttia seuraavana vuonna. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Tarkistus  110 

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 

6 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b artikla 

 Tekniset toimenpiteet 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen 

(EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tätä asetusta seuraavien 

teknisten toimenpiteiden osalta: 

 a) pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja 

pyydysten käyttöä koskevat säännöt, 

valikoivuuden varmistamiseksi tai 

parantamiseksi, tahattomien saaliiden 

vähentämiseksi tai ekosysteemiin 

kohdistuvien kielteisten vaikutusten 

minimoimiseksi; 

 b) pyydysten muutosten tai lisälaitteiden 

eritelmät, valikoivuuden varmistamiseksi 

tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden 

vähentämiseksi tai ekosysteemiin 

kohdistuvien kielteisten vaikutusten 

minimoimiseksi; 

 c) tiettyjen pyydysten käytön ja 

kalastustoiminnan rajoittaminen tai 

kieltäminen tietyillä alueilla tai tiettyinä 

aikoina – kutevien kalojen, säilyttämisen 

vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 

tai muiden kalalajien kuin kohdelajien 
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suojelemiseksi taikka ekosysteemiin 

kohdistuvien kielteisten vaikutusten 

minimoimiseksi; sekä 

 d) säilyttämisen vähimmäisviitekokojen 

vahvistaminen kaikkien tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien kantojen 

osalta nuorten meren eliöiden suojelun 

varmistamiseksi. 

 2. Tämän artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetuilla toimenpiteillä edistetään 3 

artiklassa säädettyjen päämäärien 

saavuttamista. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Tarkistus  111 

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 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Sen estämättä, mitä asetuksen 

(EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 ja 3 

kohdassa säädetään, komissio voi antaa 

delegoituja säädöksiä myös silloin, kun 

kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä 

suositusta ei ole annettu ja jos tieteelliset 

lausunnot osoittavat, että ne ovat tarpeen 

tämän asetuksen 3 artiklassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Or. en 

 

 


