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10.3.2015 B8-0235/1 

Tarkistus  1 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G a. toteaa, että virkistyskalastusta 

koskevia määrällisiä rajoituksia, kuten 

saaliin enimmäismäärää koskevaa 

rajoitusta, on hyvin vaikea panna 

täytäntöön;  

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/2 

Tarkistus  2 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G b. ottaa huomioon, että 

virkistyskalastus vahingoittaa 

merkittävästi kalakantoja siinäkin 

tapauksessa, että kalat päästetään 

pyynnin jälkeen vapaaksi, ja toteaa, että 

tämä johtuu sekä kalojen kuolemaan 

johtavasta loukkaantumisesta että muista 

ei-kuolettavista vaikutuksista, kuten kalan 

kunnon ja lisääntymisterveyden 

heikkenemisestä; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/3 

Tarkistus  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. toteaa, että Irlanti sallii vain 

meribassin virkistyskalastuksen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/4 

Tarkistus  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että meribassikannan suojelu 

edellyttää toimia meribassin kalastuksen 

hallinnoimiseksi EU:n tasolla; katsoo 

lisäksi, että näissä toimissa olisi otettava 

riittävästi huomioon tieteellinen tietämys 

ja suosittava lähihallinnointia ja 

alueellistamista koskevaa periaatetta;  

3. katsoo, että meribassikannan suojelu 

edellyttää, että toimet meribassin 

kalastuksen hallinnoimiseksi EU:n tasolla 

arvioidaan ja toteutetaan tarvittaessa 

alueellisella tasolla siten, että tieteellinen 

tietämys otetaan asianmukaisesti 

huomioon; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/5 

Tarkistus  5 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa komissiota jatkamaan 

hätätoimia, joilla rajoitetaan meribassin 

kalastusta pelagisilla trooleilla, ainakin 

siihen asti, kunnes monivuotinen 

hoitosuunnitelma on hyväksytty; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/6 

Tarkistus  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota esittämään 

meribassia koskevan monivuotisen 

hoitosuunnitelman meribassikannan 

palauttamiseksi kestävää enimmäistuottoa 

suuremmaksi; korostaa, että ammatti- ja 

virkistyskalastajat sekä neuvoa-antavat 

komiteat on osallistettava tämän 

hoitosuunnitelman laatimiseen; 

4. kehottaa komissiota ehdottamaan 

meribassia koskevan monivuotisen 

hoitosuunnitelman käyttämistä 

meribassikannan palauttamiseksi kestävää 

enimmäistuottoa suuremmaksi; korostaa, 

että on annettava etusija erityiselle 

alueelliselle lähihallinnoinnille, jossa 

ammatti- ja virkistyskalastajat sekä 

neuvoa-antavat komiteat osallistetaan 

tämän hoitosuunnitelman laatimiseen; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/7 

Tarkistus  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Kalatalousvaliokunnan puolesta 

Meribassin kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että virkistyskalastukseen on 

EU:n tasolla ryhdyttävä soveltamaan 

määrällisiä rajoituksia, jotka on vielä 

määriteltävä; 

8. katsoo, että alueilla, joilla 

virkistyskalastuksen osuus meribassin 

kokonaispyynnistä on merkittävä ja 

vaikuttaa siten alueen kalakantoihin, olisi 

tutkittava mahdollisuudet toteuttaa 

sellaisia toimia, joissa otetaan huomioon 

kansalliset erityispiirteet; kehottaa 

komissiota ottamaan huomioon 

vaikutustenarvioinnit ja rajoittamaan 

meribassin virkistyskalastusta; 

Or. en 

 

 


