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LYHYET PERUSTELUT 

Työasiakirjassa esiteltiin pääpiirteittäin komission ehdotus ja tehtiin suppea poliittinen 

analyysi. Tässä lausunnossa ehdotetaan useita tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla edistetään YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja 

saadaan aikaan ympäristön kannalta kestävä kalastuksenhoito Euroopassa ja muualla 

maailmassa. 

 

Tarkistuksissa puututaan erityisesti tiettyihin seikkoihin. 

 

Tietyt rahoitustyypit poistetaan: 

 sellaisen kalan varastointiin myönnettävä rahoitus, joka on pyydetty, vaikka sille ei ole 

markkinoita, sillä on parempi kalastaa silloin, kun markkinatilanne takaa hyvän hinnan 

sen sijaan, että kalaa varastoidaan pitkään 

 vesiviljelylaitosten vakuutusmaksuihin myönnettävä rahoitus, sillä veronmaksajien sijasta 

toimijoiden olisi itse vastattava näistä kustannuksista 

 tuki siirrettävien kalastusoikeuksien hallinnoinnille 

 sellaisen kalan myynninedistämisen ja kaupan pitämisen rahoitus, jonka markkinat ovat 

rajalliset tai jolle ei ole markkinoita lainkaan. 

 

Monin paikoin on tehty lisäyksiä, jotta varmistetaan, että tuki ei johda kalastuskapasiteetin 

lisääntymiseen. 

 

Rahoitusta suunnataan uudelleen tieteellisen ja muun tiedon keräämisen tukemiseen sekä 

kalastustoiminnan valvonnan parantamiseen. 

 

Vesiviljelyä koskevaa osaa tarkistetaan siten, että painopiste siirretään vesiviljelyn – alan, 

joka huonosti hallinnoituna voi aiheuttaa huomattavia ympäristöongelmia – pelkästä 

tukemisesta vesiviljelytoiminnan tekemiseen paljon kestävämmäksi ympäristön kannalta. 

 

Kalastus on pohjimmiltaan julkishyödykkeen yksityistä hyödyntämistä, ja siitä syystä 

kalastusoikeuteen liittyy tiettyjä vastuita, erityisesti sen varmistaminen, että kalastus ei johda 

kalakantojen vähenemiseen tai meriympäristön huonontumiseen eikä niistä riippuvaisten 

rannikkoyhteisöjen heikkenemiseen. Rahoitus olisi ensisijaisesti suunnattava joko tietojen 

keräämiseen kalastustoiminnan kestävyyden tutkimiseksi tai niiden kalastajien tukemiseen, 

jotka kalastavat ympäristön kannalta ja sosiaalisesti kestävimmällä tavalla. Ehdotetuilla 

tarkistuksilla pyritään tähän sekä edistämään ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja 

ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa kalastuksenhoitoon. 

 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 
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Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 

tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 

elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 

hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn 

sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 

jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos 

kyseistä toimintaa harjoitetaan 

jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä, 

myös kolmansien maiden lipun alla 

purjehtivien ja niissä rekisteröityjen 

kalastusalusten toimesta, tai jos sitä 

harjoittavat unionin kalastusalukset tai 

jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion 

ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen 

huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 

määräykset. 

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n 

tuki, joka ulottuu meren ja makean veden 

elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, 

hoitoon ja kestävään hyödyntämiseen ja 

vesiviljelyyn sekä kalastus- ja 

vesiviljelytuotteiden jalostukseen ja kaupan 

pitämiseen, jos kyseistä toimintaa 

harjoitetaan jäsenvaltioiden alueella tai 

unionin vesillä, myös kolmansien maiden 

lipun alla purjehtivien ja niissä 

rekisteröityjen kalastusalusten toimesta, tai 

jos sitä harjoittavat unionin kalastusalukset 

tai jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion 

ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen 

huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 

merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan 

määräykset. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan 

onnistuminen riippuu valvontaa, 

tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa 

koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä 

luotettavista ja kattavista tiedoista, jotka 

ovat käytettävissä niin tieteellisiä 

lausuntoja kuin täytäntöönpanoa ja 

valvontaa varten; sen vuoksi näitä 

toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä. 

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan 

onnistuminen riippuu valvontaa, 

tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa 

koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä 

luotettavista, kattavista ja ajantasaisista 

tiedoista, jotka ovat käytettävissä niin 

tieteellisiä lausuntoja kuin täytäntöönpanoa 

ja valvontaa varten; sen vuoksi näitä 

toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä. 

 

Tarkistus  3 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 

YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamista, on tarpeen keskittyä 

rajoitettuun määrään keskeisiä 

prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 

tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 

vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja 

resurssitehokkaan kalastuksen ja 

vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden 

ja alueellisen koheesion lisäämiseen 

vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 

sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 

työllisyyspotentiaali ja edistämällä 

kalastustoimintojen monipuolistamista 

muille meritalouden aloille. 

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää 

YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamista, on tarpeen keskittyä 

rajoitettuun määrään keskeisiä 

prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja 

tietämykseen perustuvan kalastuksen ja 

vesiviljelyn kannustamiseen, ympäristön 

kannalta kestävän ja resurssitehokkaan 

kalastuksen ja vesiviljelyn ja erityisesti 

luonnonmukaisen vesiviljelyn 

kehittämiseen sekä työllisyyden ja 

alueellisen koheesion lisäämiseen 

vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa 

sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja 

työllisyyspotentiaali ja edistämällä 

kalastustoimintojen monipuolistamista 

muille meritalouden aloille. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 

tavoitteena on taata, että kalastus- ja 

vesiviljelytoiminnalla luodaan 

taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen 

kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät 

ympäristöedellytykset. Lisäksi sen avulla 

olisi voitava parantaa tuottavuutta, 

helpottaa kohtuullisen elintason 

saavuttamista kalastusalalla ja edistää 

markkinoiden vakautta sekä turvata 

kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta 

kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin. 

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä 

tavoitteena on taata, että kalastus- ja 

vesiviljelytoiminnalla varmistetaan meren 

elollisten luonnonvarojen pitkän 

aikavälin kestävyys ympäristön kannalta, 

mikä on taloudellisen ja sosiaalisen 

kehittymisen edellytys. Lisäksi sen avulla 

olisi voitava parantaa tuottavuutta, 

helpottaa kohtuullisen elintason 

saavuttamista kalastusalalla ja edistää 

markkinoiden vakautta sekä turvata 

kalavarojen pitkän aikavälin saatavuus ja 

se, että tarjonta kohtaa kuluttajat 

kohtuullisin hinnoin. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 

ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 

YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 

saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 

ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 

YKP:n tavoitteena on meren elollisten 

luonnonvarojen hyödyntäminen sillä 

tavoin, että kalavarat saadaan palautettua 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle 

tasolle viimeistään vuonna 2015 ja 

säilytettyä tällä tasolla. 

Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä 

sovellettava ennalta varautuvaa ja 

ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa. 

Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä 

meriympäristön suojelua siten kuin siitä 

säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan 

puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 

päivänä kesäkuuta 2008 annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2008/56/EY. Tämän asetuksen 

tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 

saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen 

huomioon toimintaohjelmista 

rahoitettavien toimien laajuus ja 

vaikutukset, kalatalous- ja merialojen 

kehittämisessä kohdatut rakenteelliset 

ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset 

taloudelliset resurssit. 

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää 

ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin 

YKP:hen, jossa olisi pyrittävä 

saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan 

ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. 

YKP:n tavoitteena on meren elollisten 

luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen 

sillä tavoin, että kaikkien pyydettävien 

lajien kannat saadaan palautettua kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja tai 

asiaankuuluvia muuttujia suuremmiksi 
viimeistään vuonna 2015 ja säilytettyä tällä 

tasolla. YKP:ssä pannaan täytäntöön 

ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä 

lähestymistapaa kalastuksen ja vesiviljelyn 

hoidossa. Tämän vuoksi EMKR:n olisi 

edistettävä meriympäristön suojelua siten 

kuin siitä säädetään yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista 

(meristrategiadirektiivi) 17 päivänä 

kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita 

ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 

jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon 

toimintaohjelmista rahoitettavien toimien 

laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja 

merialojen kehittämisessä kohdatut 

rakenteelliset ongelmat sekä 

jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset 

resurssit. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen (15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 
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vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin 

rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 

jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 

luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 

yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 

vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 

toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 

aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 

osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 

ja sääntelemättömän kalastuksen 

ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 

koskevasta yhteisön järjestelmästä, 

asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 

1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 

muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 

1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 

kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 

vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon 

kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai 

hallinnointiin taikka olleet tällaisten 

kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole 

syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 

1005/2008 42 artiklan tai yhteisön 

valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 

on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 

sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 

N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 

N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 

N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 

N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 

N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 

N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 

muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 

2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 

1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 

marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 

N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai 

muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka 

erityisesti vaarantavat asianomaisten 

kantojen kestävyyden ja uhkaavat 

vakavasti meren elollisten luonnonvarojen 

kestävää hyödyntämistä siten, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 

vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin 

rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, 

jotka eivät ex ante noudata meren elollisten 

luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää 

yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen 

vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan 

toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson 

aikana ennen tukihakemuksen jättämistä 

osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman 

ja sääntelemättömän kalastuksen 

ehkäisemistä, estämistä ja poistamista 

koskevasta yhteisön järjestelmästä, 

asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 

1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 

muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 

1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 

kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 

vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon 

kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai 

hallinnointiin taikka olleet tällaisten 

kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole 

syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 

1005/2008 42 artiklan tai yhteisön 

valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena 

on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 

sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) 

N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) 

N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) 

N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) 

N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 

N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) 

N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 

muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 

2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 

1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä 

marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) 

N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai 

muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka 

erityisesti vaarantavat asianomaisten 

kantojen pitkän aikavälin kestävyyden ja 

uhkaavat vakavasti meren elollisten 

luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 

siten, että pyydettävien lajien kannat 

palautetaan kestävän enimmäistuoton 

mahdollistavia tasoja tai asiaankuuluvia 
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kokoisina. muuttujia suuremmiksi vuoteen 2015 

mennessä ja pidetään tämän kokoisina. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 

vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 

unionin rahoitustukea maksettaisiin 

jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 

liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 

sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 

kuten tiedonkeruuta ja 

valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. 

Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta 

jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että 

jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai 

toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia. 

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen 

vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista 

unionin rahoitustukea maksettaisiin 

jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 

liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n 

sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 

kuten tiedonkeruuta, kalastuslaivaston 

kapasiteetin ja käytettävissä olevien 

kalastusmahdollisuuksien välisen 

tasapainon saavuttamista ja 

valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. 

Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta 

jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että 

jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai 

toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Komission olisi vahvistettava 

jäsenvaltioiden käytettävissä olevien 

maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen 

jakautuminen käyttäen objektiivisia ja 

avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi 

kuuluttava aiemmat määrärahat neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti 

ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 861/2006 mukaisesti. 

(24) Komission olisi vahvistettava ja 

julkistettava jäsenvaltioiden käytettävissä 

olevien maksusitoumusmäärärahojen 

vuotuinen jakautuminen käyttäen 

objektiivisia ja avoimia perusteita. Näihin 

perusteisiin olisi kuuluttava aiemmat 

määrärahat neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1198/2006 mukaisesti ja aiempi kulutus 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 

mukaisesti. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 

mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 

kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 

hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 

tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 

toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 

yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 

jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 

mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 

1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 

joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 

jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 

toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 

täsmennettävä strategia EMKR:ää 

koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

toimenpiteiden valinta. 

Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 

prioriteettien mukaista kansalliseen 

toimintaympäristöön mukautettuna ja 

täydennettävä muita unionin 

toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 

kehittämispolitiikkaa ja 

koheesiopolitiikkaa. 

(26) Yksinkertaistamistavoitteen 

mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka 

kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 

hallinnoinnin piiriin, valvonta ja 

tiedonkeruu mukaan lukien, olisi 

toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan 

yhtenäisen toimintaohjelman muodossa 

jäsenvaltion kansallisten rakenteiden 

mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 

1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän 

joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin 

jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi 

toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi 

täsmennettävä strategia EMKR:ää 

koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

toimenpiteiden valinta. 

Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin 

prioriteettien mukaista kansalliseen 

toimintaympäristöön mukautettuna ja 

täydennettävä muita unionin 

toimintalinjoja, erityisesti maaseudun 

kehittämispolitiikkaa sekä koheesio- ja 

ympäristöpolitiikkaa. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja 

taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 

on välttämätöntä edistää innovointia ja 

yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 

tuettava innovatiivisia toimia ja 

yritystoiminnan kehittämistä. 

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja 

taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 

on välttämätöntä edistää innovointia ja 

yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 

tuettava innovatiivisia ja ympäristön 

kannalta kestäviä toimia ja 

yritystoiminnan kehittämistä siten, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 
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kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 

mennessä ja pidetään ne tämän kokoisina 

sekä saavutetaan ympäristön hyvä tila 

vuoteen 2020 mennessä ja ylläpidetään 

sitä ennalta varautumisen periaatteen ja 

ekosysteemilähtöisen kalastuksenhoidon 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 

niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 

merellä tapahtuvan toiminnan 

kilpailukyvyn ja taloudellisen 

tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 

oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä 

yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 

levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka 

auttavat parantamaan toimijoiden yleistä 

tuloksellisuutta ja kilpailukykyä. 

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on 

niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun 

merellä tapahtuvan toiminnan 

kilpailukyvyn ja taloudellisen 

tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava ammatillista 

koulutusta, koulutusta ja elinikäistä 

oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä 

yhteistyötä, joka edistää tietämyksen 

levittämistä ja tekee tunnetuksi merialan 

ammatteihin liittyviä uramahdollisuuksia, 

sekä neuvontapalveluja, jotka auttavat 

parantamaan toimijoiden yleistä 

kestävyyttä, tuloksellisuutta ja 

kilpailukykyä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 

terveys- ja turvallisuustarpeisiin 

vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 

investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 

ja hygieniaoloihin aluksilla. 

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin 

terveys- ja turvallisuustarpeisiin 

vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava 

investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen 

ja hygieniaoloihin aluksilla, sillä ehdolla, 

että investoinnit eivät johda aluksen 
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kalastuskapasiteetin kasvuun. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(37) [YKP-asetuksen] 27 artiklassa 

esitettyjen siirrettäviä kalastusoikeuksia 

koskevien järjestelmien perustamisen 

johdosta ja jäsenvaltioiden tukemiseksi 

kyseisten uusien järjestelmien 

täytäntöönpanossa EMKR:stä olisi 

myönnettävä tukea valmiuksien 

kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden 

vaihtamiseen. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Siirrettävät kalastusoikeudet eivät ole oikea ratkaisu kalastusalan kohtaamiin ongelmiin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 38 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia 

koskevien järjestelmien käyttöönoton 

pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. 

Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille 

kalastustoiminnan ulkopuolisille 

työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 

ja työpaikkojen luomista 

kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 

yritysten perustamista ja alusten 

siirtämistä pienimuotoisen 

rannikkokalastuksen ulkopuoliseen 

merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä 

viimeinen toiminto vaikuttaa 

asianmukaiselta, sillä pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittavat 

(38) Ylikapasiteetin vähentämisen tarve 

kalastuskapasiteetin ja 

kalastusmahdollisuuksien välisen 

tasapainon saavuttamiseksi saattaa luoda 

tarvetta uusille kalastustoiminnan 

ulkopuolisille 

työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista 

ja työpaikkojen luomista 

kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla 

yritysten ja varsinkin mikroyritysten 

perustamista. 



 

PE489.647v02-00 12/80 AD\915283FI.doc 

FI 

kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä 

kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 

soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 39 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan 

tavoitteena on varmistaa kalakantojen 

kestävä hyödyntäminen. Ylikapasiteetin 

on todettu olevan yksi suurimmista 

liikakalastuksen aiheuttajista. Sen vuoksi 

on ehdottoman tärkeää mukauttaa unionin 

kalastuslaivasto käytettävissä oleviin 

resursseihin. Ylikapasiteetin poistaminen 

julkisella tuella, jollaisia ovat esimerkiksi 

kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä 

lopettaminen ja romutusohjelmat, on 

osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä 

tuetaan sen vuoksi siirrettäviä 

kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 

perustamista ja hallinnointia tavoitteena 

ylikapasiteetin vähentäminen sekä 

asianomaisten toimijoiden lisääntynyt 

taloudellinen tuloksellisuus ja 

kannattavuus. 

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena 

on varmistaa kalakantojen kestävä 

hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu 

olevan yksi suurimmista liikakalastuksen 

aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman 

tärkeää saavuttaa vakaa ja taattu 

tasapaino unionin kalastuslaivaston ja 

käytettävissä olevien resurssien välillä. 

Kuten vihreässä kirjassa todettiin, 
ylikapasiteetin poistaminen julkisella 

tuella, jollaisia ovat esimerkiksi 

kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä 

lopettaminen ja romutusohjelmat, on 

osoittautunut tehottomaksi, vaikka siihen 

on käytetty huomattavia summia monien 

vuosien ajan, ja EU:n laivaston koko ja 

kokoonpano eivät ole vieläkään 

käytettävissä olevien resurssien mukaisia. 

EMKR:n varoja on käytettävä sellaisten 

kalastajien ja alusten tukemiseen, jotka 

kalastavat ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti kestävimmällä tavalla. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 40 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(40) Koska ylikapasiteetti on yksi 

suurimmista liikakalastuksen 

aiheuttajista, on tarpeen toteuttaa 

toimenpiteitä unionin kalastuslaivaston 

mukauttamiseksi käytettävissä oleviin 

Poistetaan. 
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resursseihin. Tässä yhteydessä EMKR:stä 

olisi tuettava sellaisten siirrettäviä 

kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 

perustamista, muuttamista ja 

hallinnointia, jotka otetaan yhteisessä 

kalastuspolitiikassa käyttöön 

ylikapasiteetin vähentämisen 

hallinnointivälineinä. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 41 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 

ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea 

yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten 

säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista 

ottaen kuitenkin huomioon unionin 

vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä 

varten on tärkeää laatia 

säilyttämistoimenpiteille alueellinen 

lähestymistapa. 

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää 

ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja 

edistää toimia, joilla lievennetään 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia meri-, 

rannikko- ja saariympäristöön ja 

sopeutumista siihen siten, että 

kiinnitetään erityistä huomiota 

ilmastonmuutokselle alttiimpiin alueisiin, 
sekä tukea yhteisen kalastuspolitiikan 

mukaisten säilyttämistoimenpiteiden 

toteuttamista ottaen kuitenkin huomioon 

unionin vesialueiden moninaiset 

olosuhteet. Tätä varten on tärkeää laatia 

säilyttämistoimenpiteille alueellinen 

lähestymistapa, jolla helpotetaan tietyn 

kalastusalueen jakavien jäsenvaltioiden 

yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi 

tuettava kalastuksesta meriympäristöön 

aiheutuvien vaikutusten vähentämistä 

erityisesti edistämällä ekoinnovointia, 

valikoivampia pyydyksiä ja välineitä, sekä 

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi 

tuettava kalastuksesta meriympäristöön 

aiheutuvien vaikutusten vähentämistä ja 

mahdollisuuksien mukaan niiden 

eliminointia erityisesti edistämällä 
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toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren 

biologisen monimuotoisuuden ja merten 

ekosysteemien sekä niiden tarjoamien 

palvelujen suojelu ja ennallistaminen 

vuoteen 2020 ulottuvan biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian mukaisesti. 

ekoinnovointia, joka on todettavasti 

parantanut ympäristön kannalta kestävää 

kalastusta pitkällä aikavälillä ja 

vähentänyt kalastuksen vaikutusta 

meriympäristöön, sekä edistämällä 

valikoivampia pyydyksiä ja välineitä sekä 

toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren 

biologisen monimuotoisuuden ja merten 

ekosysteemien sekä niiden tarjoamien 

palvelujen suojelu ja ennallistaminen sen 

tavoitteen mukaisesti, että pyydettävien 

lajien kannat palautetaan kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä ja 

pidetään tämän kokoisina sekä 

saavutetaan ympäristön hyvä tila vuoteen 

2020 mennessä ja ylläpidetään sitä, ja 

vuoteen 2020 ulottuvan biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian mukaisesti. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 

poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 

olisi tuettava aluksiin tehtäviä 

investointeja, joiden tavoitteena on 

hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut 

kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä 

alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 

Saaliiksi saatujen kalojen arvon 

maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 

resurssien niukkuus huomioon ottaen 

tuettava myös aluksiin tehtäviä 

investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 

saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa. 

(43) YKP:ssä käyttöön otetun 

poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä 

olisi tuettava pyydysten valikoitavuuteen 

tehtäviä investointeja, jotta voidaan 

välttää, minimoida ja mahdollisuuksien 

mukaan eliminoida tahattomat 

kalasaaliit, ja aluksiin tehtäviä 

investointeja, joiden tavoitteena on lisätä 

alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. 

Saaliiksi saatujen kalojen arvon 

maksimoimiseksi EMKR:stä olisi 

resurssien niukkuus huomioon ottaen 

tuettava myös aluksiin tehtäviä 

investointeja, joiden tavoitteena on nostaa 

saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa. 

 

Tarkistus  20 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 

purkupaikkojen ja kalastussuojien 

merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 

liittyviä investointeja erityisesti 

energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja 

purettujen tuotteiden laadun sekä 

turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi. 

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, 

purkupaikkojen ja kalastussuojien 

merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan 

liittyviä investointeja erityisesti saaliiden 

kirjaamisen, energiatehokkuuden, 

ympäristönsuojelun ja purettujen tuotteiden 

laadun parantamiseksi yhteistä 

kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 

artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen 

mukaisesti sekä turvallisuuden ja työolojen 

parantamiseksi. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (44 a) EMKR:stä olisi tuettava sellaisten 

kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen 

verkoston perustamista, joilla kaikki 

kalastustoiminta on kielletty ja jotka 

kattavat kalakantojen tuotantokyvylle 

tärkeitä alueita, etenkin kalakantojen 

poikastuotanto-, kutu- ja syönnösalueita. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 45 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää 

saavuttaa kestävä tasapaino makean veden 

resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. 

Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava 

aiheellisin säännöksin ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

ympäristövaikutukset ja turvaten samalla 

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää 

saavuttaa kestävä tasapaino makean veden 

resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. 

Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava 

aiheellisin säännöksin ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

ympäristövaikutukset, jotta turvataan 
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näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus. näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää 

kehittämistä koskevan komission 

strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 

2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä 

olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä 

ympäristön, talouden sekä sosiaalisten 

näkökohtien kannalta kestävällä tavalla. 

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää 

kehittämistä koskevan komission 

strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 

2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä 

olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä ja 

hallinnointia ympäristön, talouden sekä 

sosiaalisten näkökohtien kannalta 

kestävällä tavalla siten, että keskitytään 

erityisesti luonnonmukaiseen, suljetun 

järjestelmän vesiviljelyyn. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja 

rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 

on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 

vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-

yritysten, käytettävissä ja auttaa tuomaan 

alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. 

Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja 

taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi 

on välttämätöntä edistää innovointia ja 

yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 

tuettava innovatiivisia toimia ja 

yritystoiminnan kehittämistä, erityisesti 

non food- ja offshore-vesiviljelyä. 

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja 

rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi 

on ehdottoman tärkeää, että EMKR on 

kestävien vesiviljely-yritysten, erityisesti 

pk-yritysten, käytettävissä ja auttaa 

tuomaan alalle uusia vesiviljelyn 

harjoittajia. Vesiviljelytoiminnan 

kilpailukyvyn ja taloudellisen 

tuloksellisuuden lisäämiseksi on 

välttämätöntä edistää innovointia ja 

yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi 

tuettava kestäviä innovatiivisia toimia ja 

yritystoiminnan kehittämistä, joiden avulla 

varmistetaan, että vesiviljely on kestävää 

sekä vesipuitedirektiivin, 

luontotyyppidirektiivin, 

ympäristövaikutusten arvioinnista 

annetun direktiivin ja 
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meristrategiadirektiivin mukaista. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 50 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 

soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 

ottaen huomioon vesille ja muille alueille 

pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 

viranomaisia näiden tehdessä strategisia 

valintojaan kansallisella tasolla. 

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi 

soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä 

ottaen huomioon vesille ja muille alueille 

pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia 

viranomaisia näiden tehdessä strategisia 

valintojaan kansallisella tasolla 

rannikkoalueiden hallintoa ja merten 

aluesuunnittelua koskevien EU:n 

toimintalinjojen mukaisesti. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 51 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 

niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan 

kilpailukyvyn ja taloudellisen 

tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 

oppimista ja verkottumista, joka edistää 

tietämyksen levittämistä, sekä 

neuvontapalveluja, jotka auttavat 

parantamaan toimijoiden yleistä 

tuloksellisuutta ja kilpailukykyä. 

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on 

niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan 

kilpailukyvyn ja taloudellisen 

tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä 

olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä 

oppimista ja verkottumista, joka edistää 

tietämyksen levittämistä, sekä 

neuvontapalveluja, jotka auttavat 

lievittämään vesiviljelytoiminnan 

ympäristövaikutuksia ja parantamaan 

toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja 

kilpailukykyä. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 52 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(52) Ympäristön kannalta kestävän 

vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 

tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 

huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, 

vesiviljely-yritysten siirtymistä 

ympäristöasioiden hallintaan, 

auditointijärjestelmien käyttöä sekä 

siirtymistä luonnonmukaiseen 

vesiviljelyyn. Samassa hengessä 

EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä 

ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä. 

(52) Ympäristön kannalta kestävän 

vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi 

tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin 

huomioon ottavaa ekosysteemilähtöistä 

vesiviljelytoimintaa, vesiviljely-yritysten 

siirtymistä ympäristöasioiden hallintaan, 

auditointijärjestelmien käyttöä sekä 

siirtymistä kestävään vesiviljelyyn. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 53 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi 

EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille 

myönnetään riittävästi tukea niiden riskien 

ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita 

vesiviljelystä saattaa kohdistua 

kansanterveyteen ja eläinten terveyteen. 

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi 

EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille 

myönnetään riittävästi tukea niiden riskien 

ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita 

vesiviljelystä saattaa kohdistua 

kansanterveyteen sekä eläinten terveyteen 

ja hyvinvointiin. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 54 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(54) Ottaen huomioon 

vesiviljelytoimintaan tehtäviin 

investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi 

edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla 

mahdollisuus kannalle otettaviin 

vakuutuksiin ja turvaamalla tällä tavoin 

tuottajien tulot sellaisten epätavallisten 

tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka 

johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, 

Poistetaan. 
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epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä 

vedenlaadun muutoksista, taudeista tai 

tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten 

tuhoutumisesta. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 61 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 

vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 

kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 

tuen myöntämistä koskevat säännökset, 

jotka koskevat [kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä 

markkinajärjestelystä annetun asetuksen 

(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 

pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 

joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 

sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 

yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 

tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 

Uuteen poisheittämisen kieltävään 

politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä 

olisi tuettava myös tahattomien saaliiden 

jalostusta. 

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja 

vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti 

kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa 

tuen myöntämistä koskevat säännökset, 

jotka koskevat [kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä 

markkinajärjestelystä annetun asetuksen 

(EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan 

pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, 

joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen 

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 

sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa 

yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät 

tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. 

Perustelu 

Tukea ei saisi myöntää tahattomia saaliita koskeviin kannustimiin. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 62 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 

liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 

niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen 

liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä 

niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa 
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ja kaupan pitämistä koskeviin 

suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 

asteittain lakkautettava, sillä tällainen tuki 

on menettänyt merkitystään ottaen 

huomioon tämänkaltaisia tuotteita 

koskevien unionin markkinoiden muuttuva 

rakenne ja vahvojen tuottajajärjestöjen 

kasvava merkitys. 

ja kaupan pitämistä koskeviin 

suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi 

lakkautettava, sillä tällainen tuki on 

menettänyt merkitystään ottaen huomioon 

tämänkaltaisia tuotteita koskevien unionin 

markkinoiden muuttuva rakenne ja 

vahvojen tuottajajärjestöjen kasvava 

merkitys. 

Perustelu 

Tuottajajärjestöt eivät hyödynnä tämän toimenpiteen nojalla myönnettävää tukea riittävästi 

nykyisessä rahoituskehyksessä. Tämän toimenpiteen tukemisen jatkamisen sijaan 

varastointituki olisi kokonaan lopetettava erityisesti siitä syystä, että EU (poikkeuksellisesti) 

rahoittaa tämän toimenpiteen 100-prosenttisesti ja se on tarkoitettu yksinomaan kaupallisille 

lajeille. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 69 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(69) On ehdottoman tärkeää, että 

jäsenvaltiot ja toimijat ovat 

valmistautuneet siten, että ne pystyvät 

korkeatasoiseen valvontaan ja 

varmistamaan tällä tavoin yhteisen 

kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen 

sekä elollisten vesiluonnonvarojen 

kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi 

EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja 

toimijoita neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen 

noudattamisen kulttuurin kehittämisen 

myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää 

kasvua. 

(69) On ehdottoman tärkeää, että 

jäsenvaltiot ja toimijat ovat 

valmistautuneet siten, että ne pystyvät 

säännölliseen ja korkeatasoiseen 

valvontaan ja varmistamaan tällä tavoin 

yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen 

noudattamisen sekä elollisten 

vesiluonnonvarojen kestävän 

hyödyntämisen. Sen vuoksi EMKR:stä 

olisi tuettava jäsenvaltioita ja toimijoita 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 

mukaisesti. Sääntöjen noudattamisen 

kulttuurin kehittämisen myötä tämän tuen 

pitäisi edistää kestävää kasvua. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 70 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(70) Jäsenvaltioille unionin 

valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 

aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 

N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 

tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava 

yhden rahaston logiikkaa noudattaen. 

(70) Jäsenvaltioille unionin 

valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 

aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 

N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 

tukea olisi EMKR:n puitteissa lisättävä 

yhden rahaston logiikkaa noudattaen. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 73 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 

myönnetään monivuotisen unionin 

ohjelman mukaisesti kalastustietojen 

kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 

erityisesti kansallisten ohjelmien 

tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin 

ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen 

tietojen hallinnoinnin ja käytön 

tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen 

kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 

aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 

N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 

tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava 

yhden rahaston logiikkaa noudattaen. 

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota 

myönnetään monivuotisen unionin 

ohjelman mukaisesti kalastustietojen 

kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, 

erityisesti kansallisten ohjelmien 

tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin 

ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen 

tietojen hallinnoinnin ja käytön 

tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen 

kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä 

aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) 

N:o 861/2006 perusteella myönnettävää 

tukea olisi EMKR:n puitteissa lisättävä 

yhden rahaston logiikkaa noudattaen. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 75 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(75) Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena 

on tukea merten ja valtamerten kestävää 

käyttöä sekä kehittää valtameriin, meriin, 

saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin 

alueisiin sekä merialoihin vaikuttavia 

toimintalinjoja koskeva koordinoitu, 

johdonmukainen ja avoin päätöksenteko 

(75) Yhdennetyn meripolitiikan tavoitteena 

on tukea merten ja valtamerten kestävää 

käyttöä sekä kehittää valtameriin, meriin, 

saariin, rannikkoalueisiin ja syrjäisimpiin 

alueisiin sekä merialoihin vaikuttavia 

toimintalinjoja koskeva koordinoitu, 

johdonmukainen ja avoin päätöksenteko 
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komission tiedonannon "Euroopan unionin 

yhdennetty meripolitiikka" mukaisesti. 
yhdennetyn meripolitiikan 

edelleenkehittämistä koskevasta 

tukiohjelmasta 30 päivänä marraskuuta 

2011 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1255/20111 ja komission tiedonannon 

"Euroopan unionin yhdennetty 

meripolitiikka" mukaisesti. 

 __________________ 

 1 EUVL L 1, 5.12.2011, s. 1. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 76 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(76) Kuten neuvoston, Euroopan 

parlamentin ja alueiden komitean 

lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on 

tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn 

meripolitiikan täytäntöönpanemista ja 

edelleen kehittämistä varten. 

(76) Kuten yhdennetyn meripolitiikan 

edelleenkehittämistä koskevasta 

tukiohjelmasta 30 päivänä marraskuuta 

2011 annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) 

N:o 1255/20111 sekä neuvoston, Euroopan 

parlamentin ja alueiden komitean 

lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on 

tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn 

meripolitiikan täytäntöönpanemista ja 

edelleen kehittämistä varten. Meriasioiden 

edistäminen tukemalla yhdennettyyn 

meripolitiikkaan liittyviä toimia 

taloudellisesti vaikuttaa huomattavasti 

taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen. 

 __________________ 

 1 EUVL L321, 5.12.2011, s. 1. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 76 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (76 a) EMKR:stä olisi tuettava sellaisia 

toimia koskevaa tutkimustoimintaa, 

joiden tarkoituksena on edistää 

yhdennetyn meripolitiikan strategisia 

tavoitteita siten, että ekosysteemilähtöisen 

lähestymistavan perusteella otetaan 

asianmukaisesti huomioon niiden 

kumulatiiviset vaikutukset kestävään 

talouskasvuun, työllisyyteen, innovointiin 

ja kilpailukykyyn rannikko- ja 

saarialueilla ja syrjäisimmillä alueilla 

sekä yhdennetyn meripolitiikan 

kansainvälisen ulottuvuuden 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 77 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 

yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä 

kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden 

käytänteiden vaihtojen ja 

merialuestrategioiden edelleen 

kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. 

Kyseisten strategioiden tavoitteena on 

luoda yhdennetyt puitteet Euroopan 

merialueiden yhteisiin haasteisiin 

vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen 

yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin 

rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin 

parhaalla mahdollisella tavalla ja 

edistettäisiin unionin taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. 

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden 

yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä 

kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden 

käytänteiden vaihtojen ja 

merialuestrategioiden edelleen 

kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. 

Kyseisten strategioiden tavoitteena on 

luoda yhdennetyt puitteet Euroopan 

merialueiden yhteisiin haasteisiin 

vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen 

yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin 

rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin 

parhaalla mahdollisella tavalla ja 

edistettäisiin unionin taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

sekä ympäristön kestävyyttä. Siksi on 

erittäin tärkeää parantaa ja tehostaa 

yhdennetyn meripolitiikan tavoitteita 

koskevaa ulkoista yhteistyötä ja 

koordinointia Yhdistyneiden 

kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
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mukaisesti. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 80 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 

kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 

innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja 

rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää 

tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen 

puutteet, jotka hidastavat kehittymässä 

olevien ja tulevien merielinkeinojen 

kasvua, sekä toimet, joilla pyritään 

edistämään mereen ja merenkulkuun 

liittyvien sovellusten 

liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 

tarvittavia teknologiseen innovointiin 

tehtäviä investointeja. 

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös 

kestävää talouskasvua, työllisyyttä, 

innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja 

unionin rannikko- ja saarialueilla sekä 

syrjäisimmillä alueilla. Siksi on tärkeää 

edistää rannikko-, meri- ja 

saarimatkailun kehittämistä. On erityisen 

tärkeää tunnistaa sääntelyesteet ja 

osaamisen puutteet, jotka hidastavat 

kehittymässä olevien ja tulevien 

merielinkeinojen kasvua, sekä toimet, joilla 

pyritään edistämään mereen ja 

merenkulkuun liittyvien sovellusten 

liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi 

tarvittavia teknologiseen innovointiin 

tehtäviä investointeja. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 88 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 

kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 

kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 

kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 

vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 

EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 

olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 

YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 

kyseisten kantojen kestävyyden ja 

uhkaavat täten vakavasti meren elollisten 

luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 

siten, että pyydettävien lajien kannat 

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja 

kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta 

kalastukselta sekä noudattaa yhteisen 

kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa 

vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, 

EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle 

olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata 

YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti 

kyseisten kantojen kestävyyden ja eritoten 

sen tavoitteen toteutumisen, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 
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palautetaan kestävän enimmäistuoton 

mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja 

pidetään tämän kokoisina, ja varsinkin 

toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, 

ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään 

(IUU) kalastukseen. Unionin rahoitusta ei 

pitäisi missään vaiheessa, alkaen toimen 

valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, 

käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa 

mainitun, meren elollisten luonnonvarojen 

säilyttämiseen liittyvän yleisen edun 

vahingoittamiseksi. 

tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 

mennessä ja pidetään tämän kokoisina ja 

että ympäristön hyvä tila saavutetaan 

vuoteen 2020 mennessä ja ylläpidetään se, 

ja varsinkin toimijat, jotka osallistuvat 

laittomaan, ilmoittamattomaan ja 

sääntelemättömään (IUU) kalastukseen. 

Unionin rahoitusta ei pitäisi missään 

vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen 

täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-

asetuksen tavoitteissa mainitun, meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 

liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 98 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(98) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun 

parantamiseksi ja sen saavutusten 

osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 

Komission olisi luotava yhteinen seuranta- 

ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 

että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä 

oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi 

vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja 

komission olisi arvioitava EMKR-

politiikan vaikutuksia suhteessa 

erityistavoitteisiin. 

(98) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun 

parantamiseksi ja sen saavutusten 

osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. 

Komission olisi luotava yhteinen seuranta- 

ja arviointikehys varmistaen muun muassa, 

että asiaa koskevat tiedot ovat julkisesti 

saatavilla oikeaan aikaan. Tässä 

yhteydessä olisi vahvistettava luettelo 

indikaattoreista, ja komission olisi 

arvioitava EMKR-politiikan vaikutuksia 

suhteessa erityistavoitteisiin. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 101 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (101 a) On erityisen tärkeää varmistaa 

niiden ennakkoehtojen täyttyminen, jotka 

liittyvät hallinnollisiin valmiuksiin täyttää 

kalastuksenhoitoa koskevat 

tietovaatimukset, ja varmistaa valvontaa, 

tarkastuksia ja täytäntöönpanon 
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valvontaa koskevan unionin järjestelmän 

täytäntöönpano. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) ja meristrategiadirektiivi. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) 'kalakannan elvytysalueella' 

jäsenvaltioiden rannikkoaluevesillä 

sijaitsevaa selvästi määriteltyä 

maantieteellistä aluetta, jolla 

kaikenlainen kalastustoiminta on 

kielletty, kalakantojen poikastuotanto-, 

kutu- ja syönnösalueet mukaan luettuina; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) 'kalastuskapasiteetilla' aluksen 

kykyä pyytää kalaa sekä aluksen 

vetoisuutta bruttovetoisuutena (GT) ja sen 

konetehoa kilowatteina (kW) sellaisina 

kuin ne on määritelty neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 2930/861 4 ja 5 

artiklassa sekä komission asetuksen (EU) 

N:o 404/2011 liitteessä XI määriteltyä 

aluksen pyydystyyppiä ja käytettyjen 

pyydysten määrää; 
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 __________________ 

 1 EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1. 

 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) 'sisävesikalastuksella' kalastusta, jota 

harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa 

yksinomaan sisävesillä toimivilla aluksilla 

tai muilla laitteilla, joita käytetään jäällä 

kalastukseen; 

(10) 'sisävesikalastuksella' kalastusta, jota 

harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa 

aluksesta tai muulla tavoin yksinomaan 

sisävesillä tai muilla laitteilla, joita 

käytetään jäällä kalastukseen; 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 15 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) 'muuttujalla' soveltuvaa muuttujaa, 

joka määritellään noudattaen merivesien 

hyvän ekologisen tilan arvioinnissa 

käytettävistä perusteista ja 

menetelmästandardeista 

meristrategiadirektiiviä (direktiivi 

2008/56/EY) varten tehdyn komission 

päätöksen 2010/477/EU B osan 

kuvaajissa 3.1 ja 3.2 määriteltyjä 

menetelmiä, jos kestävää enimmäistuottoa 

ei voida määritellä; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous a) sen varmistaminen, että kalastus- ja 
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ja vesiviljely; vesiviljelytoiminnalla varmistetaan 

ympäristön pitkän aikavälin kestävyys, 

joka on taloudellisen ja sosiaalisen 

kestävyyden edellytys, ja 

myötävaikutetaan elintarvikkeiden 

saatavuuteen; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) sellaisten vankkojen ja ajantasaisten 

biologisten, teknisten, ympäristöön 

liittyvien ja sosioekonomisten tietojen 

keruun varmistaminen, joita tarvitaan 

kalastustoiminnan ja vesiviljelyn 

ekosysteemilähtöiseen hoitoon. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen 

osallisuuden ja työpaikkojen luomisen 

edistäminen sekä työvoiman liikkuvuuden 

tukeminen kalastuksesta ja vesiviljelystä 

riippuvaisissa rannikko- ja 

sisämaayhteisöissä; 

a) kestävän taloudellisen kasvun, 

sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen 

luomisen edistäminen sekä työvoiman 

liikkuvuuden tukeminen kalastuksesta ja 

vesiviljelystä riippuvaisissa rannikko- ja 

sisämaayhteisöissä 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 

innovoinnin ja tietämyksensiirron 

tukeminen; 

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, 

innovoinnin ja tietämyksensiirron 

tukeminen edellyttäen, että ne eivät johda 
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kapasiteetin lisäämiseen; 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 

kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 

parantaminen ja turvallisuuden tai 

työolojen parantaminen; 

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittavan laivaston 

kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 

parantaminen ja turvallisuuden ja työolojen 

parantaminen; 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 

tietämykseen perustuvan vesiviljelyn 

edistäminen keskittymällä seuraaville 

aloille: 

(3) Kestävän, innovatiivisen, 

kilpailukykyisen ja tietämykseen 

perustuvan ekosysteemilähtöisen 

vesiviljelyn edistäminen keskittymällä 

seuraaville aloille: 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-

yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 

parantaminen; 

b) vesiviljely-yritysten, luonnonmukaisen 

vesiviljelyn ja erityisesti pk-yritysten 

kestävyyden, kilpailukyvyn ja 

elinkelpoisuuden parantaminen; 

 

Tarkistus  55 
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Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kestävän ja resurssitehokkaan 

kalastuksen edistäminen keskittymällä 

seuraaville aloille: 

(4) Kestävän ja ekosysteemilähtöisen 

kalastuksenhoidon varmistaminen 
keskittymällä seuraaville aloille: 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) meriympäristöön kohdistuvien 

kalastusvaikutusten vähentäminen; 

a) kaikkien sivusaaliiden ja 

meriympäristöön kohdistuvien 

kalastusvaikutusten minimointi ja 

mahdollisuuksien mukaan eliminointi; 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 
b a) unionin ympäristölainsäädännön, 

erityisesti direktiivin 2008/56/EY, 

direktiivin 1992/43/ETY ja direktiivin 

2009/147/EY, noudattamisen 

varmistaminen kalastustoiminnassa ja 

ympäristön hyvän tilan saavuttamisen 

varmistaminen meristrategiadirektiivissä 

määritellyllä tavalla. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Kestävän ja resurssitehokkaan (5) Kestävän, ekosysteemilähtöisen ja 
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vesiviljelyn edistäminen keskittymällä 

seuraaville aloille: 

resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen 

keskittymällä seuraaville aloille: 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 
a a) meren, maan ja makean veden 

ekosysteemeihin kohdistuvien 

vesiviljelyvaikutusten arviointi, 

vähentäminen ja mahdollisuuksien 

mukaan eliminointi; 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ympäristönsuojelun korkean tason 

takaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja 

yleisen turvallisuuden edistäminen. 

b) direktiivin 2008/56/EY tavoitteiden 

kanssa yhteensopivan ympäristönsuojelun 

korkean tason takaavan vesiviljelyn, 

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 

kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden 

edistäminen siten, että keskitytään 

vesiviljelyyn, jolla vähennetään 

riippuvuutta kalajauhosta ja -öljystä 

varmistamalla, että ne ovat peräisin 

kestävistä lähteistä, ja tuottamalla 

elintarvikkeita ihmisten kulutukseen, ja 

siten, että keskitytään luonnonmukaiseen 

vesiviljelyyn. 

 

Tarkistus  61 
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Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 6 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tutkimustiedon tarjonta ja tiedonkeruu; a) tutkimustiedon tarjonta ja sellaisten 

tietojen keruu, joita tarvitaan 

kalastustoiminnan ja vesiviljelyn 

ekosysteemilähtöiseen hoitoon, mukaan 

luettuina tiedot, joita tarvitaan 

pyydettävien lajien kantojen 

palauttamiseksi kestävän enimmäistuoton 

mahdollistavia tasoja suuremmiksi 

vuoteen 2015 mennessä ja niiden 

pitämiseksi tämän kokoisina sekä 

ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi 

vuoteen 2020 mennessä; 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 6 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) valvonnan ja täytäntöönpanon 

valvonnan tukeminen, institutionaalisten 

valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon 

edistäminen. 

b) valvonnan, seurannan ja 

täytäntöönpanon valvonnan tukeminen, 

institutionaalisten valmiuksien ja 

tehokkaan julkishallinnon edistäminen. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Seuraavien toimijoiden jättämät 

hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 

tukeen tietyn kauden ajan: 

1. Seuraavien toimijoiden jättämät 

hakemukset eivät ole kelpoisia EMKR:n 

tukeen: 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin 

YKP:n sääntöjen laiminlyönteihin, jotka 

vaarantavat vakavasti kyseessä olevien 

kantojen kestävyyden. 

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin 

YKP:n sääntöjen ja unionin 

ympäristöpolitiikan vaatimusten 
laiminlyönteihin, jotka vaarantavat 

kyseessä olevien kantojen kestävyyden ja 

ympäristön hyvän tilan saavuttamisen 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EKTR:n tai EMKR:n väärinkäytökseen 

syyllistyneiden toimijoiden jättämät 

hakemukset eivät ole hyväksyttäviä tietyn 

kauden ajan. 

2. EKTR:n tai EMKR:n väärinkäytökseen 

syyllistyneiden toimijoiden jättämät 

hakemukset eivät ole hyväksyttäviä. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 

kauden määrittely; kyseisen kauden on 

oltava oikeassa suhteessa rikkomuksen tai 

laiminlyönnin vakavuuteen tai 

toistumiseen; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) edellä 1 kohdassa tarkoitetun kauden Poistetaan. 
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alkamis- tai päättymispäivät; 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 
a a) toimet, jotka vaarantavat meren 

elollisten luonnonvarojen ja 

ekosysteemien kestävyyden; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 
b a) investoinnit aluksiin, joiden 

lippujäsenvaltio ei ole osoittanut 

saavuttaneensa [yhteistä 

kalastuspolitiikkaa koskevassa 

asetuksessa] edellytettyä laivaston 

kapasiteetin ja käytettävissä olevien 

kalastusmahdollisuuksien välistä 

tasapainoa; 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) suorat istutukset, ellei niistä ole 

nimenomaisesti säädetty 

säilyttämistoimenpiteenä unionin 

säädöksessä tai ellei ole kyse 

koeistutuksesta. 

f) suorat istutukset, ellei niistä ole 

nimenomaisesti säädetty 

säilyttämistoimenpiteenä unionin 

säädöksessä. 
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Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

4 535 000 000 euroa osoitetaan 

kalastuksen, vesiviljelyn ja 

kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 

V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

enintään 3 964 000 000 euroa osoitetaan 

kalastuksen, vesiviljelyn ja 

kalastusalueiden kestävään kehittämiseen 

V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti. 

Perustelu 

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

477 000 000 euroa osoitetaan 78 artiklassa 

tarkoitettuihin valvontaa ja 

täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 

toimenpiteisiin. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

vähintään 690 000 000 euroa osoitetaan 

78 artiklassa tarkoitettuihin valvontaa ja 

täytäntöönpanon valvontaa koskeviin 

toimenpiteisiin. 

Perustelu 

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

358 000 000 euroa osoitetaan 79 artiklassa 

tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 

vähintään 716 000 000 euroa osoitetaan 

79 artiklassa tarkoitettuihin 

tiedonkeruutoimenpiteisiin. 
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Perustelu 

Valvontatoimiin ja tiedon keräämiseen olisi osoitettava enemmän varoja. 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 

varoista 45 000 000 euroa osoitetaan 

70 artiklassa tarkoitettuun 

varastointitukeen vuosiksi 2014–2018. 

Poistetaan. 

Perustelu 

 

Sen sijaan, että julkista tukea käytetään sellaisen kalan varastointiin, jolle ei ole välittömiä 

markkinoita, kalastustoiminnan ajoitusta olisi hallinnoitava paremmin (ks. 70 artikla). 

 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) tapauksen mukaan tämän asetuksen 

38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettujen EMKR:ää koskevien 

unionin prioriteettien mukaisten 

toimenpiteiden johdonmukaisuus 

neuvoston direktiivin 92/43/ETY 

8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

Natura 2000 -verkoston hankkeiden 

toteutusjärjestyksen sisältävien 

toimintasuunnitelmien sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2008/56/EY määritelmän mukaisen 

ympäristön hyvän tilan saavuttamisen 

kanssa. 
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Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 

tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 

innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 

-alueiden erityistarpeet mukaan lukien, 

sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen; 

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä 

tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta 

innovointiin, meriympäristön suojeluun, 

Natura 2000 -alueiden erityistarpeet 

mukaan lukien, kalakantojen 

elvytysalueiden perustamiseen sekä 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen; 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) [yhteisestä kalastuspolitiikasta 

annetun asetuksen] nojalla vaadittava 

arviointi kalastuskapasiteetin ja 

käytettävissä olevien 

kalastusmahdollisuuksien välisestä 

tasapainosta; 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista; f) kuvaus hankkeiden valintaperusteista, 

joissa etusijalle asetetaan hankkeet, joilla 

pyritään vähentämään kalastus- ja 

vesiviljelytoiminnan 

ympäristövaikutuksia; 
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Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) kuvaus V osaston III luvun mukaisia 

paikallisia kehitysstrategioita koskevista 

valintaperusteista; 

g) kuvaus V osaston III luvun mukaisia 

paikallisia kehitysstrategioita koskevista 

valintaperusteista, joissa etusijalle 

asetetaan hankkeet, joilla pyritään 

vähentämään kalastus- ja 

vesiviljelytoiminnan 

ympäristövaikutuksia; 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 

18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, 

kestävään kalastuksenhoitoon liittyvän 

tiedonkeruun lisäämistä koskevan 

tavoitteen saavuttamiseksi ja [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 

37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti 

o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 

18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, 

kestävään ekosysteemilähtöiseen 

kalastuksenhoitoon liittyvän tiedonkeruun 

lisäämistä koskevan tavoitteen 

saavuttamiseksi ja [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 

37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 

vaikutusten arviointi; 

– ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan 

vaikutusten arviointi, joka mahdollistaa 

erityyppisten kalastustoimintojen ja 

kalastuslaivaston osien vertailun 

[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 

asetuksen] vaatimusten mukaisesti; 

 



 

AD\915283FI.doc 39/80 PE489.647v02-00 

 FI 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman 

täytäntöönpanosäädöksellä. 

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman 

täytäntöönpanosäädöksellä, kun se katsoo, 

että 1 kohdassa esitetyt vaatimukset on 

täytetty. 

Perustelu 

Ohjelmat olisi hyväksyttävä vasta, kun ne ovat moitteettomia. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka 

koskevat menettelyjä, muotoa ja 

aikatauluja 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 

säännöt, jotka koskevat menettelyjä, 

muotoa ja aikatauluja 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 

edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 

viimeisimpään kehitykseen verrattuna 

merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 

parannettuja prosesseja taikka uusia tai 

parannettuja hallinto- ja 

organisaatiojärjestelmiä. 

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin 

edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai 

viimeisimpään kehitykseen verrattuna 

merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai 

parannettuja prosesseja taikka uusia tai 

parannettuja hallinto- ja 

organisaatiojärjestelmiä edellyttäen, että 

niillä myötävaikutetaan ekologisen 

kestävyyden saavuttamiseen yhteisen 
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kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 

toimet on toteutettava yhteistyössä 

jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai 

teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen 

on validoitava näiden toimien tulokset. 

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 

toimet on toteutettava yhteistyössä 

jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai 

teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen 

on validoitava näiden toimien tulokset ja 

asetettava ne julkisesti saataville. 

Perustelu 

Kun toimiin annetaan julkista tukea, on ilmoitettava täysin avoimesti, kuinka tukivarat 

myönnettiin ja käytettiin sekä mitä hyötyä ne tuottivat. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) kestävän kalastus- ja 

vesiviljelytoiminnan kehittämistä 

koskevaan asiantuntija- ja tieteelliseen 

neuvontaan, jossa keskitytään tästä 

toiminnasta meren, maan ja makean 

veden ekosysteemeille aiheutuvien 

vaikutusten vähentämiseen ja 

mahdollisuuksien mukaan eliminointiin. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
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tarkoitetut toimet voivat sisältää 

tiedonkeruutoimia, tutkimuksia sekä 

tietämyksen ja parhaiden käytänteiden 

levittämistä. 

tarkoitetut toimet voivat sisältää 

tiedonkeruutoimia, yhteisiä 

tutkimushankkeita, tutkimuksia sekä 

tietämyksen ja parhaiden käytänteiden 

levittämistä. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) muuta kuin kalastustoimintaa 

harjoittavien yritysten perustamiseen; 

a) merialaan liittyvää kestävää muuta kuin 

kalastustoimintaa harjoittavien yritysten 

perustamiseen, mukaan luettuina 

ympäristöpalvelut, koulutustoiminta tai 

matkailu; 

 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 

mukaista tukea myönnetään pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittaville 

kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi 

rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja 

ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 

vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. 

Kalastusaluskohtainen kalastuslupa 

peruutetaan pysyvästi. 

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 

mukaista tukea myönnetään pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittaville 

kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi 

rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja 

ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa 

vähintään 180 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. 

Kalastusaluskohtainen kalastuslupa 

peruutetaan pysyvästi ja kansallisen 

laivaston viitetasoja lasketaan vastaavasti. 
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Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 

työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n 

tukea voidaan myöntää aluksiin tai 

yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 

investointeihin edellyttäen, että kyseiset 

investoinnit ylittävät kansallisessa tai 

unionin lainsäädännössä edellytetyt 

vaatimukset. 

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien 

terveyteen, turvallisuuteen ja hygieniaan 

liittyvien työolosuhteiden parantamiseksi 

EMKR:n tukea voidaan myöntää aluksiin 

tai yksittäisiin laitteisiin tehtäviin 

investointeihin edellyttäen, että kyseiset 

investoinnit ylittävät kansallisessa tai 

unionin lainsäädännössä edellytetyt 

vaatimukset ja että ne eivät lisää 

kalastusaluksen kapasiteettia. 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun toimi koostuu alukseen tehtävästä 

investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 

kalastusalukselle useammin kuin kerran 

ohjelmakaudessa. Kun toimi koostuu 

yksittäiseen laitteeseen tehtävästä 

investoinnista, tukea ei myönnetä samalle 

tuensaajalle useammin kuin kerran 

ohjelmakaudessa. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 

voidaan myöntää enintään 50 000 euroa. 

 

Tarkistus  93 
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Ehdotus asetukseksi 

33 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 33 a artikla 

 Kalastustoiminnan väliaikainen 

lopettaminen 

 EMKR:sta voidaan tukea 

kalastustoiminnan väliaikaista 

lopettamista koskevia toimenpiteitä 

luonnon tai ihmisen aiheuttamien 

katastrofien kaltaisissa hätätilanteissa, 

joita ovat muun muassa öljyvuodot ja 

leväkukinnat. Rahoitusta myönnetään 

kolmen kuukauden ajanjaksoksi, ja sitä 

voidaan jatkaa toisen kolmen kuukauden 

jakson ajan.  

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

34 artikla 

 

Komission teksti  Tarkistus  

34 artikla 34 artikla 

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia 

koskeviin järjestelmiin 

Tuki YKP:n kalastusoikeuksia koskeviin 

järjestelmiin 

1. [YKP:stä annetun asetuksen] 27 

artiklan mukaisten siirrettäviä 
kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 

perustamiseksi tai muuttamiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää 

1. Kun jäsenvaltiot päättävät perustaa tai 

muuttaa kalastusoikeuksia koskevia 

järjestelmiä puolueettomien ja avointen, 

julkisesti saatavilla olevien kriteerien 

perusteella, EMKR:n tukea voidaan 

myöntää 

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan 

järjestelmän perustamista tai toimintaa 

varten tarvittavien teknisten ja 

hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja 

kehittämiseen; 

a) kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän 

perustamista tai toimintaa varten 

tarvittavien teknisten ja hallinnollisten 

välineiden suunnitteluun ja kehittämiseen 

muun muassa seuraavien kriteerien 

mukaisesti: 

 i) valikoivampien kalastusmenetelmien, 

pyydysten ja käytäntöjen käyttö siten, että 

sivusaaliit jäävät pieniksi ja vaikutukset 
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meriekosysteemiin vähäisiksi; 

 ii) yhteisen kalastuspolitiikan säännösten 

ja EU:n ympäristövaatimusten 

asianmukainen noudattaminen sekä 

tieteellisten lausuntojen mukaan 

asetettujen saalis- ja/tai 

pyyntiponnistusrajoitusten mukaan 

toimiminen; 

 iii) uusien ja laadukkaiden työpaikkojen 

varmistaminen siten, ettei tämä vaikuta 

kielteisesti ympäristöön; 

 iv) sellaisten alusten ja pyyntimenetelmien 

käyttäminen, joiden polttoainepäästöt ovat 

alhaisia ja jotka ovat energiatehokkaita; 

 v) videovalvonnan tai vastaavien 

sähköisten valvontalaitteiden 

käyttäminen; 

 vi) työolot, joissa noudatetaan 

asianmukaisia kansainvälisiä 

standardeja, erityisesti ILOn vuonna 2007 

tehdyn kalastusalan työtä koskevaa 

yleissopimusta; 

 vii) tuotannon ilmoittaminen ainakin 

kolmen edellisen vuoden ajalta; 

b) sidosryhmien osallistumiseen 

siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien suunnitteluun ja 

kehittämiseen; 

b) sidosryhmien osallistumiseen 

kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien 

suunnitteluun ja kehittämiseen; 

c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien seurantaan ja arviointiin; 

c) kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien seurantaan ja arviointiin; 

d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien hallinnointiin. 

d) kalastusoikeuksia koskevien 

järjestelmien hallinnointiin. 

2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 

c alakohdan mukaista tukea voidaan 

myöntää ainoastaan viranomaisille. Tämän 

artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista 

tukea myönnetään viranomaisille, 

oikeushenkilöille tai luonnollisille 

henkilöille tai tunnustetuille 

tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 

yhdistettyjen siirrettävien 

kalastusoikeuksien kollektiiviseen 

hallinnointiin yhteisestä 

2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja 

c alakohdan mukaista tukea voidaan 

myöntää ainoastaan viranomaisille. Tämän 

artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista 

tukea myönnetään viranomaisille, 

oikeushenkilöille tai luonnollisille 

henkilöille tai tunnustetuille 

tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat 

kalastusoikeuksien kollektiiviseen 

hallinnointiin [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 28 
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kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 

28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

34 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 34 a artikla 

 Tuki monivuotisten suunnitelmien 

laatimiseen ja täytäntöönpanoon 

 1. [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 

asetuksen] 9–11 artiklan mukaisten 

monivuotisten suunnitelmien tehokkaan 

täytäntöönpanon varmistamiseksi 

EMKR:n tukea on myönnettävä 

 a) tieteellisiin neuvoihin ja tietoihin, jotka 

ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 

monivuotisissa suunnitelmissa säädetään 

kalastuskuolevuuden tasosta, jolla kaikki 

kannat palautetaan kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavalle tasolle 

vuoteen 2015 mennessä ja pidetään tämän 

kokoisina, ja samalla edistetään 

merivesien ympäristön hyvän tilan 

saavuttamista vuoteen 2020 mennessä 

direktiivin 2008/56/EY vaatimusten 

mukaisesti 

 b) sidosryhmien osallistumiseen 

monivuotisten suunnitelmien laatimiseen 

 c) monivuotisten suunnitelmien 

tehokkaaseen täytäntöönpanoon 

 d) monivuotisten suunnitelmien 

hallinnointiin ja mukauttamiseen. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) sellaisten kalakantojen 

elvytysalueiden yhtenäisen verkoston 

perustamiseen, joilla kaikki 

kalastustoiminta on kielletty ja jotka 

kattavat myös kalakantojen 

tuotantokyvylle tärkeitä alueita, etenkin 

kalakantojen poikastuotanto-, kutu- ja 

syönnösalueita, ja jotka vastaavat 

vähintään 20 prosenttia kunkin 

jäsenvaltion aluevesistä; 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

35 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 

17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen 

säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

b) sidosryhmien osallistumiseen ja 

asianomaisten jäsenvaltioiden väliseen 

yhteistyöhön [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 9, 

10 ja 11 artiklan nojalla laadittujen 

monivuotisten suunnitelmien ja 17 ja 21 

artiklassa tarkoitettujen 

säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta voitaisiin vähentää 

meriympäristöön kohdistuvia 

kalastusvaikutuksia, edistää 

poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 

siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 

kestävään hyödyntämiseen siten, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

1. Jotta voitaisiin minimoida ja 

mahdollisuuksien mukaan eliminoida 
meriympäristöön kohdistuvat 

kalastusvaikutukset, edistää 

poisheittämisen lopettamista ja helpottaa 

siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 

kestävään hyödyntämiseen siten, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 
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tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 

kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 

myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin 

investointeihin, jotka 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

tasoja suuremmiksi vuoteen 2015 

mennessä ja pidetään tämän kokoisina, 

EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisiin 

tutkimukseen ja laitteisiin tehtäviin 

investointeihin, jotka 

 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähentävät kaupallisten kantojen 

tahattomia saaliita tai muita sivusaaliita; 

b) minimoivat ja mahdollisuuksien 

mukaan eliminoivat pyydettävien kantojen 

tahattomat tai laittomat saaliit tai muut 

sivusaaliit; 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) rajoittavat ekosysteemiin tai 

merenpohjaan kohdistuvia kalastuksen 

fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia. 

c) minimoivat ja mahdollisuuksien 

mukaan eliminoivat ekosysteemiin tai 

merenpohjaan kohdistuvat kalastuksen 

fysikaaliset ja biologiset vaikutukset, myös 

vaikutukset biologiseen 

monimuotoisuuteen, ekosysteemien ja 

elinympäristöjen koskemattomuuteen, 

ravintoketjun eri tasojen väliseen 

tasapainoon ja geneettiseen vaihteluun; 

 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 c a) edistävät kalastuskäytäntöjä, 

pyydyksiä, kalakantojen arviointia ja 

ekosysteemiin kohdistuvia 

kalastustoiminnan vaikutuksia koskevaa 

tutkimusta, jolla pyritään minimoimaan 

tai estämään kalastuksen haitalliset 

vaikutukset meren elollisiin 

luonnonvaroihin ja elinympäristöihin; 

Perustelu 

Rahoitusta on annettava saataville tutkimustyöhön, joka koskee kalastuskäytäntöjä, välineitä, 

kalakantojen arviointia ja ekosysteemiin kohdistuvia kalastustoiminnan vaikutuksia ja jolla 

pyritään minimoimaan tai estämään kalastuksen haitalliset vaikutukset meren elollisiin 

luonnonvaroihin ja elinympäristöihin. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) edistävät kalakantojen arviointia. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 

kalastusalukselle ja samanlaiselle laitteelle 

useammin kuin kerran ohjelmakaudessa. 

2. Tukea ei myönnetä samalle unionin 

kalastusalukselle ja samanlaiselle laitteelle 

useammin kuin kerran ohjelmakaudessa, ja 

tuen myöntämisen ehtona on, että sillä ei 

lisätä kalastusaluksen 

kalastuskapasiteettia. 

 

Tarkistus  104 
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Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 

1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 

laitteen osoitetaan olevan 

kokovalikoivuudeltaan parempi tai 

vaikuttavan muihin kuin kohdelajeihin 

vähemmän kuin standardipyydys tai muu 

laite, joka sallitaan unionin 

lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden asiaa 

koskevassa kansallisessa laissa, joka on 

annettu [YKP:stä annetussa asetuksessa] 

tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä. 

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 

1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun 

laitteen osoitetaan olevan 

kokovalikoivuudeltaan merkittävästi 

parempi tai vaikuttavan ekosysteemiin ja 

muihin kuin kohdelajeihin vähemmän kuin 

standardipyydys tai muu laite, joka 

sallitaan unionin lainsäädännössä tai 

jäsenvaltioiden asiaa koskevassa 

kansallisessa laissa, joka on annettu 

[YKP:stä annetussa asetuksessa] 

tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä. 

Tukea myönnetään vain sillä ehdolla, että 

investoinneilla ei lisätä käytettävien 

pyydysten määrää. 

 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sellaisille unionin kalastusalusten 

omistajille, joiden alukset on rekisteröity 

aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat 

harjoittaneet merikalastustoimintaa 

vähintään 60 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena; 

a) sellaisille unionin kalastusalusten 

omistajille, joiden alukset on rekisteröity 

aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat 

harjoittaneet merikalastustoimintaa 

vähintään 180 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena; 

Perustelu 

On asianmukaista rajoittaa tuet aluksille, jotka ovat kalastaneet keskimäärin vähintään kolme 

kuukautta vuodessa, sillä muutoin saavutettava vaikutus on äärimmäisen vähäinen. 
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Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 4 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat 

pyydykset ja jotka ovat työskennelleet 

unionin kalastusaluksella vähintään 

60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää 

edeltävinä kahtena vuotena; 

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat 

pyydykset ja jotka ovat työskennelleet 

unionin kalastusaluksella vähintään 

180 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena; 

Perustelu 

On asianmukaista rajoittaa tuet aluksille, jotka ovat kalastaneet keskimäärin vähintään kolme 

kuukautta vuodessa, sillä muutoin saavutettava vaikutus on äärimmäisen vähäinen. 

 

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

36 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tukea myönnetään vain sillä ehdolla, 

että kyseinen alus ei kuulu 

ylikapasiteetilla toimivaan laivastoon ja 

että siihen sovelletaan tiukkoja 

ympäristökriteerejä, jotta tuella ei 

kannusteta liian suureen 

kalastuskapasiteettiin tai 

liikakalastukseen. 

Perustelu 

Komissio on määrittänyt nykyisen ylikapasiteetin YKP:n rakenteen keskeiseksi puutteeksi. 

Julkista tukea ei pidä käyttää ylikapasiteetilla toimivien alusten/kantojen nykyaikaistamiseen. 

Useat alukset ovat aiemmin saaneet tukea nykyaikaistamista varten ja vain viikkoja 

myöhemmin tukea romuttamista varten. Asetuksen 36 artiklan nojalla myönnettävään tukeen 

on sisällytettävä ehtoja ja rajoituksia, joilla estetään EMKR:stä myönnettävän, etuaseman 

antavan (tai etuaseman mahdollisesti antavan) kalastustuen tahaton tai tahallinen 

väärinkäyttö. 

 

Tarkistus  108 
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Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja 

sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa 

siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen 

kestävään hyödyntämiseen siten, että 

pyydettävien lajien kannat palautetaan 

kestävän enimmäistuoton mahdollistavia 

tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän 

kokoisina, EMKR:n tukea voidaan 

myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on 

kehittää tai hankkia uutta teknistä tai 

organisatorista tietämystä, jolla 

vähennetään kalastustoiminnan 

ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan 

meren elollisten luonnonvarojen 

kestävämpi käyttö. 

1. Jotta voitaisiin edistää kestävää 

kalastusta, mukaan luettuina 
poisheittämisen ja sivusaaliiden 

lopettamista, ja helpottaa siirtymistä meren 

elollisten luonnonvarojen kestävään 

hyödyntämiseen siten, että pyydettävien 

lajien kannat palautetaan kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä ja 

pidetään tämän kokoisina sekä palautetaan 

ympäristön hyvä tila vuoteen 2020 

mennessä ja ylläpidetään sitä, EMKR:n 

tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden 

tavoitteena on kehittää tai hankkia uutta 

teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla 

vähennetään kalastustoiminnan 

ympäristövaikutuksia, myös vähennetään 

meren elinympäristöihin kohdistuvia 

vahinkoja ja parannetaan 

kalastustoiminnan valikoivuutta, jotta 
saadaan aikaan meren elollisten 

luonnonvarojen kestävämpi käyttö, joka 

perustuu kalastuksenhoitoon 

sovellettavaan ennalta varautuvaan 

lähestymistapaan ja 

ekosysteemilähtöiseen lähestymistapaan. 

 

Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 

toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin 

jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 

hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen 

kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava 

näiden toimien tulokset. 

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat 

toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin 

jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 

hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen 

kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava 

näiden toimien tulokset ja asetettava ne 

julkisesti saataville. 
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Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jotta edistettäisiin kalastajien 

osallistumista merten biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien 

suojeluun ja ennallistamiseen, mukaan 

lukien palvelut, joita he tarjoavat kestävän 

kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n 

tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin: 

1. Jotta edistettäisiin kalastajien ja muiden 

sidosryhmien osallistumista merten 

biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojeluun ja 

ennallistamiseen, mukaan lukien palvelut, 

joita he tarjoavat kestävän 

kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n 

tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin: 

 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) Natura 2000 -alueiden hoito, 

ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 

sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 

1992 annetun neuvoston direktiivin 

92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen 

suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä 

neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla 

vahvistettujen toimintajärjestystä 

koskevien puitteiden mukaisesti; 

d) Natura 2000 -alueiden tunnistaminen, 

valinta, nimittäminen, hoito, 

ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien 

sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 

1992 annetun neuvoston direktiivin 

92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen 

suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä 

neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla 

vahvistettujen toimintajärjestystä 

koskevien puitteiden mukaisesti; 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – e alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

e) merten suojelualueiden hoito, 

ennallistaminen ja seuranta ottaen 

huomioon Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/56/EY 

13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

alueellisten suojelutoimenpiteiden 

toteuttaminen; 

e) merten suojelualueiden tunnistaminen, 

valinta, nimittäminen, hoito, 

ennallistaminen ja seuranta ottaen 

huomioon Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/56/EY 

13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

alueellisten suojelutoimenpiteiden 

toteuttaminen; 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) sellaisten kalakantojen 

elvytysalueiden yhdenmukaisen verkoston 

tunnistaminen, valinta, nimittäminen, 

hoito, ennallistaminen ja seuranta, joilla 

kaikki kalastustoiminta on kielletty ja 

jotka kattavat myös kalakantojen 

tuotantokyvyn kannalta tärkeitä alueita, 

etenkin kalakantojen 

poikastuotantoalueita, kutupaikkoja ja 

syönnösalueita, ja jotka vastaavat 

vähintään 20 prosenttia kunkin 

jäsenvaltion aluevesistä; 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) osallistuminen muihin biologisen 

monimuotoisuuden ja 

ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja 

parantamiseen tähtääviin toimiin, kuten 

merten ja rannikoiden luontotyyppien 

ennallistamiseen kestävien kalakantojen 

f) osallistuminen muihin biologisen 

monimuotoisuuden ja 

ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja 

parantamiseen tähtääviin toimiin, joilla 

vähennetään kalastustoiminnan 

vaikutuksia biologiseen 

monimuotoisuuteen ja ekosysteemien 
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tukemiseksi. koskemattomuuteen, kuten merten ja 

rannikoiden luontotyyppien 

ennallistamiseen kestävien kalakantojen 

tukemiseksi ja ympäristön hyvän tilan 

saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä 

ennalta varautuvan lähestymistavan ja 

ekosysteemilähtöisen lähestymistavan 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) kalastajille annettava ja kalastajien 

toteuttama ympäristökasvatus meren 

biologisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. 

 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 

tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 

tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä 

kalastusalusten energiatehokkuutta; 

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden 

tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä 

tai kasvihuonekaasupäästöjä edellyttäen, 

että investoinnilla ei lisätä 

kalastusaluksen kalastuskapasiteettia; 

 

Tarkistus  117 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) muihin hankkeisiin, joiden 

tavoitteena on vähentää meren 

luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta, 
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joka on yhteydessä ilmastonmuutokseen. 

 

Tarkistus  118 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 

apukoneiden korvaamiseen tai 

nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan 

myöntää ainoastaan kalastusalusten 

omistajille ja saman kalastusaluksen osalta 

ainoastaan kerran ohjelmakaudessa. 

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai 

apukoneiden korvaamiseen tai 

nykyaikaistamiseen eikä niiden tehon 

lisäämiseen. Tukea voidaan myöntää 

ainoastaan kalastusalusten omistajille ja 

saman kalastusaluksen osalta ainoastaan 

kerran ohjelmakaudessa. 

 

Tarkistus  119 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden 

hyödyntäminen 

Tuotteiden laatu ja alikäytettyjen 

kalansaaliin osien arvon lisääminen 

 

Tarkistus  120 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 

voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 

unionin kalastusalusten omistajille, joiden 

alukset ovat harjoittaneet 

merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän 

ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä 

kahtena vuotena. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea 

voidaan myöntää ainoastaan sellaisille 

unionin kalastusalusten omistajille, joiden 

alukset ovat harjoittaneet 

merikalastustoimintaa vähintään 

180 päivän ajan hakemuksen 

jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. 

 

Tarkistus  121 



 

PE489.647v02-00 56/80 AD\915283FI.doc 

FI 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Purettujen tuotteiden laadun 

parantamiseksi, energiatehokkuuden 

lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 

edistämiseksi tai turvallisuuden ja 

työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 

voidaan myöntää investointeihin, joilla 

parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 

tai purkupaikkoja, mukaan lukien 

investoinnit jätteiden ja meressä olevien 

roskien keruulaitteisiin. 

1. Purettujen tuotteiden laadun 

parantamiseksi, energiatehokkuuden 

lisäämiseksi, ympäristönsuojelun 

edistämiseksi tai turvallisuuden ja 

työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea 

voidaan myöntää investointeihin, joilla 

parannetaan kalasatamien infrastruktuuria 

tai purkupaikkoja, mukaan lukien 

investoinnit jätteiden ja meressä olevien 

roskien, kuten kadonneiden tai 

vahingoittuneiden talteen otettujen 

pyydysten ja meren roskien 
keruulaitteisiin. 

Perustelu 

Korvataan 38 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus 28, koska tarkistus on tässä 

yhteydessä asianmukaisempi. 

 

Tarkistus  122 

Ehdotus asetukseksi 

II LUKU – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vesiviljelyn kestävä kehitys Vesiviljelyn kestävä hoito ja kehitys 

 

Tarkistus  123 

Ehdotus asetukseksi 

44 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kun toimet koostuvat laitteisiin tai 

infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista, 

joilla varmistetaan unionin 

lainsäädännön mukaisten ympäristöä, 
ihmisten tai eläinten terveyttä, hygieniaa 

tai eläinten hyvinvointia koskevien, 

2. Tukea myönnetään vain, kun toimet 

koostuvat sellaisiin laitteisiin tai 

infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista, 

joilla on todistetusti pienemmät 

ympäristövaikutukset tai jotka antavat 

parempia tuloksia ihmisten tai eläinten 
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vuoden 2014 jälkeen voimaan tulevien 

vaatimusten noudattaminen, tukea 

voidaan myöntää siihen päivään saakka, 

jona vaatimuksista tulee yrityksiä 

velvoittavia. 

terveyden, hygienian tai eläinten 

hyvinvoinnin osalta kuin unionin 

lainsäädännössä vaaditaan. 

Perustelu 

Tuen myöntämiskriteerejä olisi tiukennettava. 

 

Tarkistus  124 

Ehdotus asetukseksi 

45 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kehitetään tai tuodaan markkinoille 

uusia tai viimeisimpään kehitykseen 

verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, 

uusia tai parannettuja prosesseja taikka 

uusia tai parannettuja hallinto- ja 

organisaatiojärjestelmiä. 

b) kehitetään tai tuodaan markkinoille 

uusia tai viimeisimpään kehitykseen 

verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, 

uusia tai parannettuja prosesseja taikka 

uusia tai parannettuja hallinto- ja 

organisaatiojärjestelmiä, jotka vastaavat 

[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 

asetuksen] 2 artiklassa ja 3 artiklan c 

alakohdassa esitettyjä yleisiä tavoitteita. 

 

Tarkistus  125 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa 

erityisesti sallimalla vesiviljely-yrityksen 

huolehtia omien vesiviljelytuotteidensa 

jalostuksesta, kaupan pitämisestä ja 

suoramyynnistä; 

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa 

erityisesti sallimalla vesiviljelyalan 

huolehtia omien vesiviljelytuotteidensa 

jalostuksesta, kaupan pitämisestä ja 

suoramyynnistä; 
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Tarkistus  126 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten 

tuloja kehittämällä uusia vesiviljelylajeja, 

joiden markkinanäkymät ovat hyvät; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  127 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten 

tuloja kehittämällä vesiviljelyn 

ulkopuolisia täydentäviä toimintoja. 

c) monipuolistetaan vesiviljelyalan tuloja 

kehittämällä vesiviljelyn ulkopuolisia 

täydentäviä toimintoja. 

 

Tarkistus  128 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja 

neuvontapalvelujen perustamiseen; 

a) toiminnan ympäristövaikutuksia 

vähentävien vesiviljelylaitosten hoito-, 

lomitus- ja neuvontapalvelujen 

perustamiseen; 

 

Tarkistus  129 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) teknisten, tieteellisten, oikeudellisten tai 

taloudellisten neuvontapalvelujen 

tarjontaan. 

b) muun muassa toiminnan 

ympäristövaikutuksia vähentävien 

ympäristöön liittyvien, teknisten, 

tieteellisten, oikeudellisten tai 
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taloudellisten neuvontapalvelujen 

tarjontaan. 

 

Tarkistus  130 

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) markkinointi- ja liiketoimintastrategiat. Poistetaan. 

 

Tarkistus  131 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 

tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 

levittämiseen sekä uusien ammatillisten 

taitojen hankintaan vesiviljelyalalla; 

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen 

tiedon ja innovatiivisten käytänteiden 

levittämiseen sekä toiminnan 

ympäristövaikutuksia vähentävien uusien 

ammatillisten taitojen hankintaan 

vesiviljelyalalla; 

 

Tarkistus  132 

Ehdotus asetukseksi 

49 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 

parhaiden käytänteiden vaihtoon 

vesiviljely-yritysten tai ammattialan 

järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, 

mukaan lukien tieteelliset elimet tai 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 

edistävät elimet. 

b) verkostoitumiseen sekä meren, maan ja 

makean veden ekosysteemeihin 

kohdistuvien vaikutusten minimoimista 

koskevien kokemusten ja parhaiden 

käytänteiden vaihtoon kestävien 

vesiviljely-yritysten tai ammattialan 

järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, 

mukaan lukien tieteelliset elimet tai 

miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 

edistävät elimet. 
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Tarkistus  133 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Vesiviljelypaikkojen ja 

-infrastruktuurien kehittämisen 

edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää 

1. Kestävän vesiviljelyn tukemiseksi ja 

vesiviljelypaikkojen ja -infrastruktuurien 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
EMKR:n tukea voidaan myöntää 

 

Tarkistus  134 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten 

soveltuvien alueiden määrittelyyn ja 

kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan 

huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 

prosessit; 

a) sellaisten vesiviljelyn kehittämiseen 

parhaiten soveltuvien alueiden 

määrittelyyn ja kartoitukseen, joilla 

vesiviljelyn vaikutukset biologiseen 

monimuotoisuuteen ja ekosysteemien 

koskemattomuuteen on minimoitu täysin 

unionin ympäristölainsäädännön 

mukaisesti, ottaen tapauksen mukaan 

huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät 

prosessit; 

 

Tarkistus  135 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vesiviljelyalueiden infrastruktuurien 

parantamiseen muun muassa maanjaon 

sekä energia- tai vesihuollon avulla; 

b) vesiviljelyalueiden infrastruktuurien 

parantamiseen muun muassa energia- tai 

vesihuollon avulla; 
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Tarkistus  136 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 

2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan tai 

direktiivin 92/43/ETY 16 artiklan 1 

kohdan nojalla toteuttamiin ja 

täytäntöönpanemiin toimiin, joiden 

tavoitteena on estää vesiviljelylle 

aiheutuvat vakavat vahingot. 

c) toimivaltaisten viranomaisten 

toteuttamiin muihin kuin tappaviin 

toimiin, joilla pyritään lievittämään 

ristiriitoja direktiivin 2009/147/EY tai 

direktiivin 92/43/ETY nojalla suojeltujen 

luonnonvaraisten lajien suhteen ja joiden 

tavoitteena on estää vesiviljelylle 

aiheutuvat vakavat vahingot. 

 

Tarkistus  137 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 

edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 

toimintaansa aloittavia uusia toimijoita 

perustamaan vesiviljely-yrityksiä. 

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden 

edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea 

toimintaansa aloittavia uusia 

pienimuotoista toimintaa harjoittavia 
toimijoita perustamaan kestäviä 

vesiviljely-yrityksiä. 

 

Tarkistus  138 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) esittävät vesiviljelytoimintansa 

kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman. 

c) esittävät vesiviljelytoimintansa 

kehittämiseksi taloudellisesti vakuuttavan 

liiketoimintasuunnitelman. 

 

Tarkistus  139 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 c a) laativat yritykselle 

toimintasuunnitelman, joka katsotaan 

ympäristön kannalta kestäväksi asetuksen 

(EY) N:o 834/2007 mukaisesti. 

 

Tarkistus  140 

Ehdotus asetukseksi 

52 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vähennetään merkittävästi veteen 

kohdistuvia vesiviljely-yritysten 

vaikutuksia erityisesti vähentämällä 

käytetyn veden määrää tai parantamalla 

poistoveden laatua muun muassa 

multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien 

käytön avulla; 

a) vähennetään merkittävästi veden 

käyttöön ja laatuun kohdistuvia 

vesiviljely-yritysten vaikutuksia erityisesti 

vähentämällä kemikaalien, antibioottien ja 

muiden lääkkeiden määrää muun muassa 

multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien 

käytön avulla; 

 

Tarkistus  141 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukea voidaan myöntää vain, jos 

nilviäisten saastumisesta johtuva korjuun 

keskeyttäminen on seurausta toksiineja 

tuottavan planktonin lisääntymisestä tai 

biotoksiineja sisältävän planktonin 

esiintymisestä, ja jos 

2. Tukea voidaan myöntää vain, jos 

nilviäisten saastumisesta johtuva korjuun 

keskeyttäminen on seurausta toksiineja 

tuottavan planktonin lisääntymisestä tai 

biotoksiineja sisältävän planktonin 

esiintymisestä tai kolibakteerien (E.Coli) 

lisääntymisestä ja jos 

 

Tarkistus  142 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 c a) toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen, 

jotta vesiviljely-yritykset voivat noudattaa 

 i) viljeltävien kalojen hyvinvointia 

koskevaa suositusta, jonka 

tuotantoeläinten suojelua koskevaan 

eurooppalaiseen yleissopimukseen liittyvä 

pysyvä komitea on hyväksynyt, ja 

 ii) Maailman eläintautijärjestön 

suosituksia viljelykalojen hyvinvoinnista 

kuljetuksen ja lopetuksen aikana. 

 

Tarkistus  143 

Ehdotus asetukseksi 

57 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

57 artikla Poistetaan. 

Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset  

1. Vesiviljelyalan tuottajien tulojen 

turvaamiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää osallistumiseen 

vesiviljelykannoille otettaviin 

vakuutuksiin, jotka kattavat seuraavista 

seikoista aiheutuvat tappiot: 

 

a) luonnonkatastrofit;  

b) epäsuotuisat sääolot;  

c) äkilliset vedenlaadun muutokset;  

d) vesiviljelyssä esiintyvät taudit tai 

tuotantolaitosten tuhoutuminen. 

 

2. Asianomaisen jäsenvaltion on todettava 

virallisesti epäsuotuisten sääolojen tai 

vesiviljelyssä esiintyvän taudin 

esiintyminen. 

 

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa 

etukäteen kriteerit, joiden perusteella 

virallinen toteaminen katsotaan 

tapahtuneeksi. 
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3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 

sellaisiin vesiviljelykantoja koskeviin 

vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 

1 kohdan mukaiset taloudelliset tappiot, 

jotka ovat yli 30 prosenttia vesiviljelyn 

harjoittajan keskimääräisestä 

vuosituotannosta. 

 

Perustelu 

Tämä on julkisten varojen epäasianmukaista käyttöä. 

 

Tarkistus  144 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 

hyödyntävät täysimääräisesti meri- ja 

rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 

mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä. 

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt 

hyödyntävät kestävästi meri- ja 

rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia 

mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä 

täysimääräisesti. 

 

Tarkistus  145 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) varmistettava paikallisyhteisöjen 

osallistuminen ekosysteemilähtöisen 

kalastuksen ja vesiviljelyn hoidon 

täytäntöönpanoon ja ekosysteemien 

koskemattomuuteen kohdistuvien 

kalastus- ja vesiviljelytoimien vaikutusten 

rajoittamiseen. 
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Tarkistus  146 

Ehdotus asetukseksi 

70 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

70 artikla Poistetaan. 

Varastointituki  

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää 

sellaisille hyväksytyille 

tuottajaorganisaatioille ja 

tuottajaorganisaatioiden liitoille 

maksettaviin korvauksiin, jotka 

varastoivat [kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä 

markkinajärjestelystä annetun asetuksen 

(EU) N:o] liitteessä II lueteltuja 

kalastustuotteita, edellyttäen, että tuotteet 

varastoidaan [kalastus- ja 

vesiviljelytuotealan yhteisestä 

markkinajärjestelystä annetun asetuksen 

(EU) N:o] 35 ja 36 artiklan mukaisesti 

seuraavasti: 

 

a) varastointituen määrä ei voi olla 

suurempi kuin asianomaisten tuotteiden 

vakauttamis- ja varastointitoimiin 

liittyvien teknisten ja rahoituskulujen 

määrä; 

 

b) varastointitukikelpoiset määrät eivät 

voi olla yli 15 prosenttia kyseessä olevien, 

tuottajajärjestön myyntiin saattamien 

tuotteiden vuotuisista määristä; 

 

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää 

seuraavia prosenttiosuuksia 

tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä 

kaupan pidetyn tuotannon 

keskimääräisestä vuotuisesta arvosta 

kaudella 2009–2011. Ellei 

tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan 

pidettyä tuotantoa kaudella 2009–2011, 

huomioon on otettava tällaisen jäsenen 

ensimmäisten kolmen tuotantovuoden 

aikana kaupan pidetyn tuotannon 

keskimääräinen vuotuinen arvo: 
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– 1 % vuonna 2014  

– 0,8 % vuonna 2015  

– 0,6 % vuonna 2016  

– 0,4 % vuonna 2017  

– 0,2 % vuonna 2018  

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki 

lakkautetaan vuoteen 2019 mennessä. 

 

3. Tukea voidaan myöntää vasta sitten, 

kun tuotteet on luovutettu käytettäväksi 

ihmisravintona. 

 

4. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 

alueillaan sovellettavien teknisten ja 

rahoituskulujen määrä seuraavasti: 

 

a) tekniset kulut on laskettava vuosittain 

vakauttamis- ja varastointitoimiin 

liittyvien välittömien kustannusten 

perusteella; 

 

b) rahoituskulut on laskettava vuosittain 

käyttäen kussakin jäsenvaltiossa 

vuosittain vahvistettua korkoa; 

 

c) tekniset ja rahoituskulut on julkaistava.  

5. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuksia 

varmistaakseen, että varastointitukea 

saavat tuotteet täyttävät tässä artiklassa 

vahvistetut vaatimukset. Kyseisiä 

tarkastusjärjestelyjä varten 

varastointituen saajien on pidettävä 

varastokirjanpitoa kuhunkin luokkaan 

kuuluvista varastoiduista tuotteista, jotka 

tuodaan myöhemmin uudelleen 

markkinoille ihmisravinnoksi. 

 

 

Tarkistus  147 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) ylijäämäiset tai vajaasti hyödynnetyt 

lajit; 

i) vajaasti hyödynnetyt lajit; 
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Tarkistus  148 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) toteuttaa kalatalous- ja 

vesiviljelytuotteiden alueellisia, kansallisia 

tai kansalliset rajat ylittäviä 

menekinedistämiskampanjoita. 

f) toteuttaa alueellisia, kansallisia tai 

kansalliset rajat ylittäviä 

menekinedistämiskampanjoita sellaisten 

kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden osalta, 

jotka asetuksen (EY) N:o 834/2007 

nojalla katsotaan luonnonmukaisiksi tai 

joiden ympäristövaikutus katsotaan 

vähäiseksi. 

 

Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) edistää kalastus- ja vesiviljelytuotteita 

eläinproteiinin terveellisinä lähteinä 

julkisten elinten toteuttamien alueellisten 

tai kansallisten kampanjoiden avulla. 

 

Tarkistus  150 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) jotka liittyvät luonnonmukaisten 

vesiviljelytuotteiden jalostukseen, jota 

säännellään neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 834/2007 6 ja 7 artiklalla. 

d) jotka liittyvät kestävien 

vesiviljelytuotteiden jalostukseen. 

 

Tarkistus  151 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) jotka edistävät työolojen paranemista; 

 

Tarkistus  152 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) joilla parannetaan ja seurataan 

hygieniaoloja ja kansanterveyttä tai 

tuotteiden laatua; 

 

Tarkistus  153 

Ehdotus asetukseksi 

72 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d c) jotka liittyvät uusien tuotteiden 

tuottamiseen, uusien teknologioiden 

soveltamiseen tai innovatiivisten 

tuotantomenetelmien kehittämiseen. 

 

Tarkistus  154 

Ehdotus asetukseksi 

74 artikla – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) mahdollinen muu tuki, jota tuensaaja 

saa tai on saanut toimintaansa varten. 

 

Tarkistus  155 

Ehdotus asetukseksi 

79 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten 

biologisten, teknisten, ympäristöä 

koskevien ja sosioekonomisten tietojen 

keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 

37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen ohjelman puitteissa. 

1. EMKR:stä tuetaan sellaisten 

ensisijaisten biologisten, teknisten, 

ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten 

tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä, jotka 

ovat tarpeen ekosysteemilähtöisen 

kalastuksen ja vesiviljelyn kestävää hoitoa 

varten, mukaan luettuina tiedot, joita 

tarvitaan pyydettävien lajien kantojen 

palauttamiseksi kestävän enimmäistuoton 

mahdollistavia tasoja suuremmiksi 

vuoteen 2015 mennessä ja pitämiseksi 

tämän kokoisina sekä ympäristön hyvän 

tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 

mennessä ja sen ylläpitämiseksi 

direktiivin 2008/56/EY vaatimusten 

mukaisesti, [yhteisestä kalastuspolitiikasta 

annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetun monivuotisen ohjelman 

puitteissa. 

 

Tarkistus  156 

Ehdotus asetukseksi 

79 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 

täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 

hallinnointi ja käyttö; 

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n 

täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen 

keruu, hallinnointi ja käyttö; 

 

Tarkistus  157 

Ehdotus asetukseksi 

79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) tiedonkeruu- ja 

tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen 

ja pilottitutkimusten täytäntöönpano 

nykyisten tiedonkeruu- ja 

tiedonhallintajärjestelmien 
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kehittämiseksi. 

 

Tarkistus  158 

Ehdotus asetukseksi 

81 artikla – a alakohta – iv alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 

vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 

tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 

kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 

lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

EU:n ja kyseisten kolmansien maiden 

välillä mahdollisesti olevien muiden 

sopimusten tai järjestelyjen soveltamista; 

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden 

vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä 

tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä 

kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan 

lukien, siten, että otetaan huomioon 

Yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimus ja siihen 

perustuvat, asiaa koskevat voimassa 

olevat kansainväliset yleissopimukset, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja 

kyseisten kolmansien maiden välillä 

mahdollisesti olevien muiden sopimusten 

tai järjestelyjen soveltamista; tällaisessa 

vuoropuhelussa on tarvittaessa käytävä 

todellista keskustelua myös 

merioikeusyleissopimuksen ratifioinnista 

ja täytäntöönpanosta; 

 

Tarkistus  159 

Ehdotus asetukseksi 

81 artikla – b alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 

korkealaatuisen merialan tietopohjan 

kehittäminen asteittain, joka helpottaa 

kyseisten tietojen jakamista, 

uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 

käyttäjäryhmien kesken; 

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja 

korkealaatuisen merialan tietopohjan 

kehittäminen asteittain, joka helpottaa 

kyseisten tietojen jakamista, 

uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri 

käyttäjäryhmien kesken ja näin ollen estää 

tietokantojen päällekkäisyyden; tätä 

varten hyödynnetään mahdollisimman 

hyvin unionin ja jäsenvaltioiden nykyisiä 

ohjelmia, kuten INSPIRE- ja GMES-

ohjelmia; 
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Tarkistus  160 

Ehdotus asetukseksi 

81 artikla – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) edistää yhteistyön kehittämistä 

jäsenvaltioiden välillä pääasiassa 

vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä 

rannikkovartioston eri tehtävien välillä 

unionille koituvien mittakaavaetujen ja 

hyötyjen aikaan saamiseksi; erityistä 

huomiota on kiinnitettävä 

rannikkovartioston erilaisten tehtävien 

välisen yhteistyön lisäämiseen tai 

yhdentämiseen Euroopan 

rannikkovartioston perustamiseksi; 

 

Tarkistus  161 

Ehdotus asetukseksi 

81 artikla – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tukea kestävää talouskasvua, 

työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 

rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja 

tulevien merielinkeinojen yhteydessä 

täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja 

kansallisia toimia; 

c) tukea kestävää talouskasvua, 

työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita 

kehittymässä olevien ja tulevien 

merielinkeinojen yhteydessä ja unionin 

rannikko- ja saarialueilla sekä 

syrjäisimmillä alueilla täydentäen 

vakiintuneita alakohtaisia ja kansallisia 

toimia; 

 

Tarkistus  162 

Ehdotus asetukseksi 

81 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 

biologisen monimuotoisuuden ja 

suojeltujen merialueiden, kuten Natura 

2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen 

biologisen monimuotoisuuden ja 

suojeltujen merialueiden, kuten Natura 

2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja 
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rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 

ja määritellä tarkemmin meriympäristöön 

vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän 

kehityksen rajat erityisesti 

meristrategiadirektiivin mukaisesti. 

rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä 

noudattamalla ekosysteemilähtöistä 

lähestymistapaa ihmisen toimien 

hallintaan meristrategiadirektiivissä 

vahvistetun ympäristön hyvän tilan 

saavuttamista tai ylläpitoa koskevan 

tavoitteen mukaisesti. 

 Tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi 

EMKR:n tukea voidaan myöntää 

erityisesti 

 i) toimille, joilla ehkäistään ja 

vähennetään päästöjä meriympäristöön, 

meressä olevat jätteet mukaan luettuina, 

saastumisen vähentämiseksi 

 ii) toimille, joilla lievennetään 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia meri-, 

rannikko- ja saariympäristöön ja 

sopeutumista siihen siten, että 

kiinnitetään erityistä huomiota 

ilmastonmuutokselle alttiimpiin alueisiin. 

 

Tarkistus  163 

Ehdotus asetukseksi 

82 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa 

vahvistetun monialaisten toimien 

kehittämistä koskevan erityistavoitteen 

saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää seuraaviin tarkoituksiin: 

2. Edellä 81 artiklan b ja b a alakohdassa 

vahvistetun rajat ylittävien ja monialaisten 

toimien kehittämistä koskevan 

erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n 

tukea voidaan myöntää seuraaviin 

tarkoituksiin: 

 

Tarkistus  164 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) keskitetyt ja koordinoidut toimet ja 

aloitteet EU:n jäsenvaltioita varten; 
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Tarkistus  165 

Ehdotus asetukseksi 

84 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 84 a artikla 

 Säilyttämistoimenpiteet 

 [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun 

asetuksen] 17 ja 21 artiklassa 

tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden 

tehokkaan täytäntöönpanon 

varmistamiseksi EMKR:n tukea voidaan 

myöntää jäsenvaltioiden toteuttamille 

aloitteille, joiden nojalla tehdään 

yhteistyötä ja pannaan täytäntöön yhteisiä 

toimenpiteitä [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 9, 

10 ja 11 artiklan mukaisesti laadituissa 

monivuotisissa suunnitelmissa asetettujen 

tavoitteiden ja päämäärien 

saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  166 

Ehdotus asetukseksi 

86 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 

kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 

joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 

lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 

niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti 

kalastuksen valvontaan; 

a) samaan maantieteelliseen alueeseen 

kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, 

joiden kohteena ovat valvonta-alukset, 

lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että 

niitä käytetään vähintään 75-prosenttisesti 

kalastuksen valvontaan; 

 

Tarkistus  167 

Ehdotus asetukseksi 

94 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

EMKR:n rahoitusosuus on vähintään 

20 prosenttia. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Ehdotuksessa on tekninen virhe, joka on poistettava. 

 

Tarkistus  168 

Ehdotus asetukseksi 

94 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 

menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa 

tarkoitettu varastointituki; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  169 

Ehdotus asetukseksi 

94 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, 

kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 

tuki. 

e) 75 prosenttia tukikelpoisista menoista, 

kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu 

tuki. 

Perustelu 

Rahoitusosuutta tietojen keräämiseksi on lisättävä, jotta kalastukseen liittyvien tietojen keruu 

olisi perusteellista ja laadukasta. 
 

Tarkistus  170 

Ehdotus asetukseksi 

95 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) toimi liittyy 70 artiklassa tarkoitettuun Poistetaan. 
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varastointitukeen; 

 

Tarkistus  171 

Ehdotus asetukseksi 

95 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) hankkeella pyritään edistämään 

kestävää luonnonmukaista toimintaa 

asetuksessa (EY) N:o 834/2007 esitetyn 

määritelmän mukaisesti. 

 

Tarkistus  172 

Ehdotus asetukseksi 

96 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 

asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 

yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 

kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 

hyväksymistä koskevan päätöksen, se 

maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 

ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 

4 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 

unionin talousarviosta myönnetystä 

rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 

kahteen erään käytettävissä olevien 

talousarviomäärärahojen mukaan. 

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun 

asetuksen (EU) N:o […]] 72 artiklan 

yleisten sääntöjen soveltamisen ohella ja 

kun komissio on tehnyt toimintaohjelman 

hyväksymistä koskevan päätöksen, se 

maksaa ensimmäisen ennakkomaksun koko 

ohjelmakaudeksi. Ennakkomaksu on 

7 prosenttia kyseiselle toimintaohjelmalle 

unionin talousarviosta myönnetystä 

rahoitusosuudesta. Se voidaan jakaa 

kahteen erään käytettävissä olevien 

talousarviomäärärahojen mukaan. 

 

Tarkistus  173 

Ehdotus asetukseksi 

105 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 

on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 

sovellettavien edellytysten noudattamista 

1. Tukihakemuksen jätettyään tuensaajan 

on jatkettava 12 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettujen hyväksyttävyyteen 

sovellettavien edellytysten noudattamista 
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toimen koko täytäntöönpanon ajan ja 

tietyntyyppisten toimien osalta myös 

viimeistä maksua seuraavan määritellyn 

kauden ajan. 

toimen koko täytäntöönpanon ajan ja myös 

viimeistä maksua seuraavan määritellyn 

kauden ajan. 

Perustelu 

Tehokkaampien ehtojen ja paremman noudattamisen varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  174 

Ehdotus asetukseksi 

105 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio harjoittaa valtaansa 

suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 

noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 

että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 

rikkominen uhkaa vakavasti meren 

elollisten luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä siten, että pyydettävien 

lajien kannat palautetaan kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, 

asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 

meriympäristön suojelua. 

Komissio harjoittaa valtaansa 

suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin 

noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, 

että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen 

rikkominen uhkaa vakavasti meren 

elollisten luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä siten, että pyydettävien 

lajien kannat palautetaan kestävän 

enimmäistuoton mahdollistavia tasoja 

suuremmiksi vuoteen 2015 mennessä ja 

pidetään tämän kokoisina, saavutetaan 

ympäristön hyvä tila vuoteen 2020 

mennessä ja ylläpidetään sitä, 
asianomaisten kantojen kestävyyttä ja 

meriympäristön suojelua 

kalastuksenhoitoon sovellettavan ennalta 

varautuvan lähestymistavan ja 

ekosysteemilähtöisen lähestymistavan 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  175 

Ehdotus asetukseksi 

117 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 

noudattamatta jättämiseen suoraan 

liittyviin menoihin sovellettavat 

3. Kun kyseessä ovat 105 artiklan 

noudattamatta jättämiseen suoraan 

liittyviin menoihin sovellettavat 
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rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 

tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 

päättäessään otettava huomioon YKP:n 

sääntöjen noudattamatta jättämisen 

vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta 

jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai 

EMKR:n rahoitusosuuden merkitys 

tuensaajan taloudelliselle toiminnalle. 

rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on 

tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää 

päättäessään otettava huomioon YKP:n 

sääntöjen noudattamatta jättämisen 

vakavuus, ekosysteemille, kalakannoille 

tai meriympäristölle aiheutuneiden 

vahinkojen vakavuus, YKP:n sääntöjen 

noudattamatta jättämisestä saatu 

taloudellinen hyöty tai EMKR:n 

rahoitusosuuden merkitys tuensaajan 

taloudelliselle toiminnalle. 

 

Tarkistus  176 

Ehdotus asetukseksi 

119 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) jäsenvaltio ei ole toimittanut 

[yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa 

asetuksessa] vaadittuja selvityksiä 

laivaston kapasiteetista ja sen suhteesta 

käytettävissä oleviin resursseihin; 

 

Tarkistus  177 

Ehdotus asetukseksi 

128 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 

kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 

1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 

tapaukset, komissio tekee 

rahoitusoikaisunsa ainoastaan YKP:n 

sääntöjen noudattamatta jättämiseen 

suoraan liittyvien menojen perusteella. 

Komissio päättää oikaisun määrän ottaen 

huomioon jäsenvaltion tai tuensaajan 

YKP:n sääntöjen suhteen toteuttaman 

noudattamatta jättämisen vakavuuden, 

YKP:n sääntöjen noudattamatta 

jättämisestä saadun taloudellisen hyödyn 

3. Kun kyseessä ovat 1 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut tapaukset silloin, 

kun ei ole noudatettu 105 artiklaa, tai 

1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut 

tapaukset, komissio tekee 

rahoitusoikaisunsa ainoastaan YKP:n 

sääntöjen noudattamatta jättämiseen 

suoraan liittyvien menojen perusteella. 

Komissio päättää oikaisun määrän ottaen 

huomioon ekosysteemille, kalakannoille 

tai meriympäristölle aiheutuneiden 

vahinkojen vakavuuden, jäsenvaltion tai 

tuensaajan YKP:n sääntöjen suhteen 

toteuttaman noudattamatta jättämisen 
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tai EMKR:n rahoitusosuuden merkityksen 

tuensaajan taloudelliselle toiminnalle. 

vakavuuden, YKP:n sääntöjen 

noudattamatta jättämisestä saadun 

taloudellisen hyödyn tai EMKR:n 

rahoitusosuuden merkityksen tuensaajan 

taloudelliselle toiminnalle. 

 

Tarkistus  178 

Ehdotus asetukseksi 

143 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Oikeuteen saada tutustua 

ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 

2003/4/EY sekä asetuksia (EY) 

N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 1367/2006. 

 

Tarkistus  179 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – taulukko 2 – jakso 3 

 

Komission teksti 

 

EMKR:n 

prioriteetti:  

6 YKP:n 

täytäntöönpanon 

edistäminen 

 

 

 

 

TO 6: ympäristön 

suojeleminen ja 

luonnonvarojen 

käytön 

tehokkuuden 

parantaminen 

 

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää 

[YKP:stä annetun asetuksen] 37 

artiklassa säädetyt kalastuksenhoitoa 

koskevat tietovaatimukset. 

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 

valmistella tiedonkeruuta koskeva 

monivuotinen ohjelma, jota STECF 

tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja 

soveltaa kyseistä ohjelmaa. 

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 

valmistella tiedonkeruuta koskeva vuotuinen 

työsuunnitelma, jota STECF tarkastelee ja 

jonka komissio hyväksyy, ja soveltaa 

kyseistä suunnitelmaa. 

– Riittävät henkilöresurssit tehdä kahden- tai 

monenvälisiä sopimuksia muiden 

jäsenvaltioiden kanssa, jos tiedonkeruuta 

koskevien velvollisuuksien 

täytäntöönpanoon liittyvät työt jaetaan. 
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Tarkistus 

 

EMKR:n 

prioriteetti:  

6 YKP:n 

täytäntöönpanon 

edistäminen 

 

 

 

 

TO 6: ympäristön 

suojeleminen ja 

luonnonvarojen 

käytön tehokkuuden 

parantaminen 

 

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää 

[YKP:stä annetun asetuksen] 37 

artiklassa säädetyt kalastuksenhoitoa 

koskevat tietovaatimukset. 

 

Kalastuskapasiteetin ja 

kalastusmahdollisuuksien välisen 

tasapainon arviointi:  

Kalastuskapasiteetin ja 

kalastusmahdollisuuksien välisen 

tasapainon erityisen analyysin osoitettu 

toteuttaminen laivaston 

hallintatoimenpiteiden tehokasta 

täytäntöönpanoa varten 

 

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 

valmistella tiedonkeruuta koskeva 

monivuotinen ohjelma, jota STECF 

tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja 

soveltaa kyseistä ohjelmaa. 

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet 

valmistella tiedonkeruuta koskeva 

vuotuinen työsuunnitelma, jota STECF 

tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja 

soveltaa kyseistä suunnitelmaa. 

– Riittävät henkilöresurssit tehdä kahden- 

tai monenvälisiä sopimuksia muiden 

jäsenvaltioiden kanssa, jos tiedonkeruuta 

koskevien velvollisuuksien 

täytäntöönpanoon liittyvät työt jaetaan. 

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet laatia 

ja panna täytäntöön laivaston kapasiteettia 

koskevia arviointeja. 

– Riittävä raportointi toimista, joilla 

pyritään tasapainottamaan 

kalastuskapasiteettia ja 

kalastusmahdollisuuksia [yhteisestä 

kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 

34 ja 37 artiklan mukaisesti. 

 

Perustelu 

Ehdotuksessa on säädettävä, että laivastoille, aluksille ja pyydyksille myönnettävä rahoitus 

riippuu kalastuskapasiteetin riittävästä arvioinnista suhteessa käytettävissä oleviin 

kalastusmahdollisuuksiin. Useat jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet lainsäädännössä 

asetettua vaatimusta, jonka mukaan niiden on raportoitava toimistaan laivaston kapasiteetin 

ja kalastusmahdollisuuksien tasapainottamiseksi. Laivastoja koskevien arviointien on oltava 

vähimmäisvaatimuksena, jotta vältetään tahattomat seuraukset ja jotta nykyaikaistamiseen 

annettavaa tukea voidaan osoittaa entistä kohdennetummin. 
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