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TARKISTUKSET 001-041 
esittäjä(t): Kalatalousvaliokunta

Mietintö
Marco Affronte A8-0389/2018
Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma 

Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tieteelliset arvioinnit osoittavat, että 
miekkakalaa on liikakalastettu 30 viime 
vuoden aikana ja että jos toimia ei 
toteuteta pian, kanta voi romahtaa 
täydellisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Pyydetty säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempi Välimeren 
miekkakala on ICCAT:n suosituksen 16–
05 17 kohdan nojalla heitettävä pois, jollei 
se mahdu jäsenvaltioiden vuotuisissa 
kalastussuunnitelmissaan sivusaaliille 
vahvistamiin rajoihin. Unionille ICCAT:n 
puitteissa kuuluvien kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamiseksi delegoidussa 

(8) Pyydetty säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempi Välimeren 
miekkakala on ICCAT:n suosituksen 16–
05 17 kohdan nojalla heitettävä pois, jollei 
se mahdu jäsenvaltioiden vuotuisissa 
kalastussuunnitelmissaan sivusaaliille 
vahvistamiin rajoihin. Unionille ICCAT:n 
puitteissa kuuluvien kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamiseksi delegoidussa 
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asetuksessa (EU) 2018/191 säädetään, 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, purkamisvelvoitetta 
koskevista poikkeuksista Välimeren 
miekkakalan osalta. Delegoidulla 
asetuksella (EU) 2018/191 pannaan 
täytäntöön tietyt ICCAT:n suosituksen 16–
05 määräykset, joissa vahvistetaan velvoite 
heittää pois aluksella oleva miekkakala 
siltä osin kuin sen määrä ylittää alukselle 
myönnetyn kiintiön ja/tai sivusaaliiden 
sallitun enimmäismäärän. Kyseisen 
delegoidun asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat myös virkistyskalastusta 
harjoittavat alukset.

asetuksessa (EU) 2018/191 säädetään, 
asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, purkamisvelvoitetta 
koskevista poikkeuksista Välimeren 
miekkakalan osalta. Delegoidulla 
asetuksella (EU) 2018/191 pannaan 
täytäntöön tietyt ICCAT:n suosituksen 16–
05 määräykset, joissa vahvistetaan velvoite 
heittää pois aluksella oleva miekkakala 
siltä osin kuin sen määrä ylittää alukselle 
myönnetyn kiintiön ja/tai sivusaaliiden 
sallitun enimmäismäärän. Kyseisen 
delegoidun asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat myös virkistyskalastuksen 
parissa toimivat alukset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Rahtausjärjestelyissä omistajan, 
rahtaajan ja lippuvaltion suhteet ovat usein 
epäselviä, ja jotkin LIS-kalastajat kiertävät 
tarkastuksia käyttämällä väärin 
kalastusalusten rahtausjärjestelyjä. Rahtaus 
kielletään tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja 
Välimerellä annetussa asetuksessa (EU) 
2016/16277. Sen vuoksi on elpymässä 
olevan kannan suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
unionin oikeuteen nähden 
tarkoituksenmukaista hyväksyä 
ehkäisevänä toimenpiteenä vastaava kielto 
Välimeren miekkakalaa koskevassa 
monivuotisessa elvytyssuunnitelmassa.

(12) Rahtausjärjestelyissä omistajan, 
rahtaajan ja lippuvaltion suhteet ovat usein 
epäselviä, ja jotkin LIS-toimintaa 
harjoittavat toimijat kiertävät tarkastuksia 
käyttämällä väärin kalastusalusten 
rahtausjärjestelyjä. Rahtaus kielletään 
tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja 
Välimerellä annetussa asetuksessa (EU) 
2016/16277. Sen vuoksi on elpymässä 
olevan kannan suojelemiseksi ja 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi 
unionin oikeuteen nähden 
tarkoituksenmukaista hyväksyä 
ehkäisevänä toimenpiteenä vastaava kielto 
Välimeren miekkakalaa koskevassa 
monivuotisessa elvytyssuunnitelmassa.

__________________ __________________
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1627, annettu 14 päivänä 
syyskuuta 2016, tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja 
Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 302/2009 kumoamisesta (EUVL L 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1627, annettu 14 päivänä 
syyskuuta 2016, tonnikalan monivuotisesta 
elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja 
Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 302/2009 kumoamisesta (EUVL L 
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252, 16.9.2016, s. 1). 252, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden ja 34 artiklan 1 kohdassa 
lueteltujen säännösten tarkistamisen 
osalta ICCAT:n suositusten tulevien 
muutosten panemiseksi täytäntöön 
nopeasti unionin oikeudessa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa8 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

(14) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
asianomaisten artiklojen ja liitteiden 
tarkistamisen osalta ICCAT:n tulevien 
suositusten, joilla muutetaan ICCAT:n 
suosituksessa 16-05 esitettyä Välimeren 
miekkakalan elvytyssuunnitelmaa, 
panemiseksi täytäntöön nopeasti unionin 
oikeudessa. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa8 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________
8 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten välinen sopimus (EUVL L 
123, 12.5.2016, s. 1).

8 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten välinen sopimus (EUVL L 
123, 12.5.2016, s. 1).
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset 
säännöt Kansainvälisen Atlantin 
tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
suosittaman, vuodet 2017–2031 kattavan 
Välimeren miekkakalaa (Xiphias gladius) 
koskevan monivuotisen 
elvytyssuunnitelman, jäljempänä 
’elvytyssuunnitelma’, panemiseksi 
täytäntöön unionin toimesta.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset 
säännöt Kansainvälisen Atlantin 
tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
hyväksymän, vuodet 2017–2031 kattavan 
Välimeren miekkakalaa (Xiphias gladius) 
koskevan monivuotisen 
elvytyssuunnitelman, jäljempänä 
’elvytyssuunnitelma’, panemiseksi 
täytäntöön unionin toimesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) toimivat ICCAT-
yleissopimusalueella kalastaen 
miekkakalaa Välimerellä, tai

i) kalastavat miekkakalaa Välimerellä, 
tai

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jälleenlaivaavat, myös ICCAT-
yleissopimusalueen ulkopuolella, 
Välimerellä pyydettyä miekkakalaa;

ii) jälleenlaivaavat tai pitävät aluksilla, 
myös ICCAT-yleissopimusalueen 
ulkopuolella, Välimerellä pyydettyä 
miekkakalaa;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kolmansien maiden kalastusaluksiin 
ja virkistyskalastusta harjoittaviin 
kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat 
unionin vesillä kalastaen miekkakalaa 
Välimerellä;

b) kolmansien maiden kalastusaluksiin 
ja virkistyskalastusta harjoittaviin 
kolmansien maiden aluksiin, jotka toimivat 
unionin vesillä ja jotka kalastavat 
miekkakalaa Välimerellä;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) ’suurella kalastusaluksella’ 
suurimmalta pituudeltaan yli 20 metrin 
pituista kalastusalusta;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b) ’suurista kalastusaluksista 
laaditulla ICCAT:n rekisterillä’ ICCAT:n 
sihteeristön ylläpitämää luetteloa suurista 
kalastusaluksista, joilla on lupa kalastaa 
kohdennetusti ICCAT-lajeja ICCAT-
yleissopimusalueella;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) ’ympyräkoukulla’ koukkua, joka on 
pyöristetty niin, että koukun kärki on 
kohtisuorassa koukun vartta kohti;
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
II osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KALASTUKSENHOITO, TEKNISET 
SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET JA 
VALVONTA

HOITOTOIMENPITEET, TEKNISET 
SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET JA 
VALVONTATOIMENPITEET

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 
artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on 
käytettävissään olevia 
kalastusmahdollisuuksia jakaessaan 
käytettävä avoimia ja puolueettomia 
perusteita, mukaan lukien luonteeltaan 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja 
taloudelliset perusteet, ja myös pyrittävä 
jakamaan kansalliset kiintiöt 
oikeudenmukaisesti eri laivastonosien 
kesken ottaen huomioon perinteinen ja 
pienimuotoinen kalastus ja tarjoamaan 
kannustimia valikoivia pyydyksiä 
käyttäville unionin kalastusaluksille 
sellaisten kalastusmenetelmien käytöstä, 
joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia.

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 
artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on 
käytettävissään olevia 
kalastusmahdollisuuksia jakaessaan 
käytettävä avoimia ja puolueettomia 
perusteita, mukaan lukien luonteeltaan 
ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja 
taloudelliset perusteet. Kansalliset kiintiöt 
on jaettava oikeudenmukaisesti eri 
laivastonosien kesken varmistamalla 
erityisesti, että kiintiöitä jaetaan 
perinteiselle ja pienimuotoiselle 
kalastukselle. Jäsenvaltioiden on 
tarjottava kannustimia valikoivia 
pyydyksiä käyttäville unionin 
kalastusaluksille sellaisten 
kalastusmenetelmien käytöstä, joilla on 
vähemmän ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
jakamaan tämän direktiivin onnistuneen 
täytäntöönpanon ansiosta mahdollisesti 
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lisääntyvät kalastusmahdollisuudet 
kalastusaluksille, joille ei ole aiemmin 
myönnetty miekkakalakiintiöitä ja jotka 
täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 
17 artiklassa säädetyt 
kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet, 
edistääkseen tavoitetta, jonka mukaan 
kiintiöt jaetaan tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti eri laivastonosien 
kesken.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kalastussuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä 
maaliskuuta. Suunnitelmien on oltava 
ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista 
koskevien ohjeiden mukaisia, ja niissä on 
esitettävä yksityiskohtaiset tiedot 
pyydystyypeittäin myönnetyistä Välimeren 
miekkakalan kiintiöistä mukaan lukien 
tapauksen mukaan virkistyskalastus ja 
sivusaaliit.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kalastussuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä 
maaliskuuta. Suunnitelmien on oltava 
ICCAT:n laatimien tietojen toimittamista 
koskevien ohjeiden mukaisia, ja niissä on 
esitettävä yksityiskohtaiset tiedot 
pyydystyypeittäin myönnetyistä Välimeren 
miekkakalan kiintiöistä mukaan lukien 
tapauksen mukaan virkistyskalastukselle 
myönnetty kiintiö ja sivusaaliille 
myönnetty kiintiö.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on seurattava 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen 
vaikuttavuutta ja toimitettava komissiolle 
viimeistään kaksi kuukautta ja 15 päivää 
ennen kunkin vuoden ICCAT:n 
vuosikokousta kaikki olennaiset tiedot 
asianmukaisista tarkastuksista, jotka 
edellisenä vuonna on tehty, jotta kyseisten 
kohtien noudattamisesta on voitu 

3. Jäsenvaltioiden on seurattava 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen 
vaikuttavuutta ja toimitettava komissiolle 
viimeistään kaksi kuukautta ja 15 päivää 
ennen kunkin vuoden ICCAT:n 
vuosikokousta kaikki olennaiset tiedot 
asianmukaisista tarkastuksista, jotka 
edellisenä vuonna on tehty, jotta tämän 
artiklan säännösten noudattamisesta on 



PE637.677/ 8

FI

varmistua. Komissio toimittaa nämä tiedot 
edelleen ICCAT:n sihteeristöön kunakin 
vuonna viimeistään kaksi kuukautta ennen 
ICCAT:n vuosikokousta.

voitu varmistua. Komissio toimittaa nämä 
tiedot edelleen ICCAT:n sihteeristöön 
kunakin vuonna viimeistään kaksi 
kuukautta ennen ICCAT:n vuosikokousta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienemmän miekkakalan tahattomat 
sivusaaliit

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienemmän miekkakalan tahattomat saaliit

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, miekkakalaa aktiivisesti 
kalastavat pyyntialukset voivat pitää 
aluksella, jälleenlaivata, siirtää, purkaa 
aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, 
pitää esillä tai saattaa myyntiin 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienemmän miekkakalan tahattomia 
saaliita edellyttäen, ettei niiden osuus 
kyseisten alusten koko miekkakalasaaliista 
ole yli 5 prosenttia painon tai 
kappalemäärän mukaan laskettuna.

Sen estämättä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, miekkakalaa aktiivisesti 
kalastavat kalastusalukset voivat pitää 
aluksella, jälleenlaivata, siirtää, purkaa 
aluksesta, kuljettaa, varastoida, myydä, 
pitää esillä tai saattaa myyntiin 
säilyttämisen vähimmäisviitekokoa 
pienemmän miekkakalan tahattomia 
saaliita edellyttäen, ettei niiden osuus 
kyseisten alusten koko miekkakalasaaliista 
ole yli 5 prosenttia yksilöiden painon tai 
kappalemäärän mukaan laskettuna eikä 
ylitä jäsenvaltioiden vuotuisissa 
kalastussuunnitelmissaan vahvistamaa 
sivusaalisrajaa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Miekkakalan sivusaaliit eivät saa 
missään vaiheessa kalastustoimen jälkeen 
olla suurempia kuin aluksella olevan 
saaliin kokonaismäärä 
pitkäsiimakalastuksessa pyydettyjen 
yksilöjen painon tai kappalemäärän 
mukaan laskettuna.

Poistetaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, virkistyskalastuksessa on 
kiellettyä pyytää, pitää aluksella, 
jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää 
kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden 
päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn 
miekkakalan päästäminen takaisin mereen 
ja helpottaakseen tätä.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 
N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, virkistyskalastuksessa on 
kiellettyä pyytää, pitää aluksella, 
jälleenlaivata tai purkaa aluksesta enempää 
kuin yksi miekkakalayksilö alusta kohden 
päivässä. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
virkistyskalastuksessa elävänä pyydetyn 
miekkakalan päästäminen takaisin mereen 
ja helpottaakseen tätä, ja niiden olisi 
voitava toteuttaa rajoittavampia 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
miekkakalan tehokkaampaa suojelua.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos lippujäsenvaltiolle jaettu kiintiö 
on käytetty, kuolleet miekkakalat on 
purettava aluksesta kokonaisina ja 
jalostamattomina, ne on takavarikoitava ja 
on toteutettava asianomaiset jatkotoimet. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten 
kuolleiden miekkakalojen määrä vuosittain 
komissiolle, joka ilmoittaa sen edelleen 
ICCAT:n sihteeristölle 21 artiklan 
mukaisesti.

5. Jos lippujäsenvaltiolle jaettu kiintiö 
on käytetty, kuolleet miekkakalat on 
purettava aluksesta kokonaisina ja 
jalostamattomina, ne on takavarikoitava ja 
toimitettava nimetyille viranomaisille. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten 
kuolleiden miekkakalojen määrä vuosittain 
komissiolle, joka ilmoittaa sen edelleen 
ICCAT:n sihteeristölle 21 artiklan 
mukaisesti.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kalastusaluksilla on 1 kohdasta 
poiketen sallittua pitää lisäksi 2 500 
varakoukkua yli kaksi päivää kestävillä 
matkoilla.

2. Kalastusaluksilla on 1 kohdasta 
poiketen sallittua pitää lisäksi 2 500 
varakoukkua yli kaksi päivää kestävillä 
matkoilla. Aluksella voi olla kahta päivää 
pidempiä kalastusmatkoja varten toinen 
sarja käyttövalmiita koukkuja edellyttäen, 
että ne ovat asianmukaisesti sidottuina ja 
varastoituina alemmille kansille niin, ettei 
niitä voi heti käyttää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
ympyräkoukkujen käyttöä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kalastuslupia Välimeren miekkakalan 
pyyntiä varten asetuksen (EU) 2017/2403 
säännösten mukaisesti seuraaville lippunsa 
alla purjehtiville aluksille:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
kalastuslupia Välimeren miekkakalan 
pyyntiä varten asetuksen (EU) 2017/2403 
säännösten, erityisesti sen 20 ja 
21 artiklan, mukaisesti seuraaville 
lippunsa alla purjehtiville aluksille:
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Välimeren miekkakalaa kohdennetusti 
kalastavat kalastusalukset;

a) Välimeren miekkakalaa kohdennetusti 
kalastavat aktiiviset kalastusalukset, joilla 
soveltuvissa tapauksissa on tätä koskeva 
kirjattu saalis;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Välimeren miekkakalaa 
sivusaaliiksi saavat kalastusalukset; sekä

Poistetaan.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ainoastaan unionin aluksille, jotka 
on merkitty 16 ja 17 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti ICCAT:n 
alusrekisteriin, voidaan myöntää lupa 
kalastaa kohdennetusti, pitää aluksella, 
jälleenlaivata, kuljettaa, jalostaa tai purkaa 
aluksesta Välimeren miekkakalaa.

3. Ainoastaan unionin aluksille, jotka 
on merkitty 16 ja 17 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti ICCAT:n 
alusrekisteriin, voidaan myöntää lupa 
kalastaa kohdennetusti, pitää aluksella, 
jälleenlaivata, kuljettaa, jalostaa tai purkaa 
aluksesta Välimeren miekkakalaa lukuun 
ottamatta 13 artiklassa tarkoitettuja 
sivusaaliita.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetuissa pyyntialuksia koskevissa 
tiedoissa on ilmoitettava aluksen nimi sekä 
unionin kalastuslaivastorekisterin numero 
(CFR) siten kuin se määritellään unionin 
kalastuslaivastorekisteristä annetun 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2017/21815 liitteessä I.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetuissa aluksia koskevissa tiedoissa 
on ilmoitettava aluksen nimi sekä 
soveltuvissa tapauksissa unionin 
kalastuslaivastorekisterin numero (CFR) 
siten kuin se määritellään unionin 
kalastuslaivastorekisteristä annetun 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2017/21815 liitteessä I.

__________________ __________________
15 EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9. 15 EUVL L 34, 9.2.2017, s. 9.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle 30 päivän 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen 
pyyntialuksia koskevien tietojen 
lisäyksistä, poistoista tai muutoksista. 
Komissio ilmoittaa kyseisiä pyyntialuksia 
koskevien tietojen lisäyksestä, poistosta tai 
muutoksesta 45 päivän kuluessa ICCAT:n 
sihteeristölle.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin tehdyistä muutoksista 
viimeistään 30 päivän kuluttua tällaisista 
muutoksista. Komissio ilmoittaa asiasta 
ICCAT:n sihteeristölle 15 päivän kuluessa 
tällaisen ilmoituksen saamisesta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU) 2017/2403 7 artiklan 
6 kohdan mukaisesti komissio muuttaa 
vuoden aikana tarvittaessa 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja pyyntialuksista 
toimittamalla päivitetyt tiedot ICCAT:n 
sihteeristölle.

4. ICCAT:n sihteeristölle tämän 
artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti 
toimitettujen tietojen lisäksi komissio 
lähettää ICCAT:n sihteeristölle 
tarvittaessa viipymättä ajantasaistetut 
tiedot tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista aluksista asetuksen (EU) 
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N:ro 2017/2043 7 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 
päivänä kesäkuuta lippunsa alla 
purjehtivista pyyntialuksista, joilla oli lupa 
harjoittaa Välimeren miekkakalan 
kohdennettua pelagista 
pitkäsiimakalastusta tai 
harppuunakalastusta edellisenä vuonna, 
seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 
päivänä kesäkuuta lippunsa alla 
purjehtivista kalastusaluksista, joilla oli 
lupa harjoittaa Välimeren miekkakalan 
kohdennettua pelagista 
pitkäsiimakalastusta tai 
harppuunakalastusta edellisenä vuonna, 
seuraavat tiedot:

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Niillä ICCAT:n rekisteriin 
merkityillä unionin kalastusaluksilla, joille 
on myönnetty lupa kalastaa Välimeren 
miekkakalaa, sekä niillä kolmansien 
maiden aluksilla, joille on myönnetty lupa 
kalastaa Välimeren miekkakalaa unionin 
vesillä, joiden suurin pituus on yli 12 
metriä, on oltava asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 9 artiklan mukaisesti 
asennettuna täysin toimiva laite, joka 
mahdollistaa kyseisen aluksen 
paikantamisen ja tunnistamisen 
automaattisesti alusten 
satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen 
lähettämällä säännöllisesti paikkatietoja.

1. Niillä ICCAT:n rekisteriin 
merkityillä unionin kalastusaluksilla, joille 
on myönnetty lupa kalastaa Välimeren 
miekkakalaa, sekä niillä kolmansien 
maiden aluksilla, joille on myönnetty lupa 
kalastaa Välimeren miekkakalaa unionin 
vesillä, joiden suurin pituus on yli 15 
metriä, on oltava asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 9 artiklan mukaisesti 
asennettuna täysin toimiva laite, joka 
mahdollistaa kyseisen aluksen 
paikantamisen ja tunnistamisen 
automaattisesti alusten 
satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen 
lähettämällä säännöllisesti paikkatietoja.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaan liittyvistä syistä 
satelliittiseurantajärjestelmän tietojen 
toimittamista pyyntialuksilta, joilla on lupa 
kalastaa Välimeren miekkakalaa, ei saa 
keskeyttää alusten ollessa satamassa.

2. Valvontaan liittyvistä syistä 
satelliittiseurantajärjestelmän tietojen 
toimittamisen pyyntialuksilta, joilla on 
lupa kalastaa Välimeren miekkakalaa, saa 
kytkeä pois päältä alusten ollessa 
satamassa edellyttäen, että sen 
uudelleenkäynnistäminen samassa 
sijaintipaikassa taataan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin kalastusalusten rahtaus Välimeren 
miekkakalan kalastusta varten kielletään.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on 
varmistettava, että kansallisia tieteellisiä 
tarkkailijoita käytetään vähintään 20 
prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, 
jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren 
miekkakalaa. Prosentuaalinen kattavuus 
mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman 
laskukertoina tai kalastusmatkoina.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on ... 
[kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivän jälkeen] asti 
varmistettava, että kansallisia tieteellisiä 
tarkkailijoita käytetään vähintään 
10 prosentissa pelagisia pitkäsiima-aluksia, 
jotka kalastavat kohdennetusti Välimeren 
miekkakalaa. Sen päivämäärän jälkeen 
asianomainen jäsenvaltio voi vähentää 
tarkkailijoiden käytön vähintään viiteen 
prosenttiin. Prosentuaalinen kattavuus 
mitataan kalastuspäivinä, pitkänsiiman 
laskukertoina tai kalastusmatkoina.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava ICCAT:n laatimien 
tietojen toimittamista koskevien ohjeiden 
viimeisimmässä versiossa esitetyn mallin 
mukaisesti.

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava ICCAT:n laatimien 
tietojen toimittamista koskevien ohjeiden 
uusimmassa versiossa esitetyn mallin 
mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kyseiseen 16 artiklassa tarkoitettuun 
alusluetteloon sisältyvien unionin 
kalastusalusten, joiden suurin pituus on alle 
12 metriä, päälliköiden on ilmoitettava sen 
jäsenvaltion (mukaan lukien 
lippujäsenvaltio) tai osapuolen, jonka 
satamia tai purkamislaitteistoja he aikovat 
käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle 
vähintään neljä tuntia ennen arvioitua 
satamaan saapumisaikaa seuraavat tiedot:

2. Kyseiseen 16 artiklassa tarkoitettuun 
alusluetteloon sisältyvien unionin 
kalastusalusten, joiden suurin pituus on alle 
12 metriä, päälliköiden on ilmoitettava sen 
jäsenvaltion (mukaan lukien 
lippujäsenvaltio) tai osapuolen, jonka 
satamia tai purkamislaitteistoja he aikovat 
käyttää, toimivaltaiselle viranomaiselle 
ennen satamaan saapumistaan seuraavat 
tiedot:

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Virkistyskalastuksessa on kiellettyä 
pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai 
purkaa aluksesta enempää kuin yksi 
miekkakala alusta kohden päivässä.

2. Virkistyskalastuksessa on kiellettyä 
pyytää, pitää aluksella, jälleenlaivata tai 
purkaa aluksesta enempää kuin yksi 
miekkakala alusta kohden kuukaudessa.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kalastusaluksen 
omistajan/omistajien ja käyttäjän/käyttäjien 
nimi ja osoite.

e) aluksen omistajan/omistajien ja 
käyttäjän/käyttäjien nimi ja osoite.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä artiklassa tarkoitetut 
vuosiraportit on julkaistava komission 
verkkosivustolla.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä viiden 
vuoden ajaksi 34 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

2. Siirretään komissiolle tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä kolmen 
vuoden ajaksi 34 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän kolmen vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.


