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Tarkistus 27
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa sovitussa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa todetaan, 
että kaikki kaupalliset kannat olisi vuoteen 
2015 mennessä palautettava tasoille, joilla 
voidaan saada kestävä enimmäistuotto. 
ICESin mukaan Itämeren lohikantojen 
kohdalla tämä taso vastaa joissa sellaista 
smolttituotannon tasoa, joka on 60–75 
prosenttia eri luonnonlohijokien 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista. 
Monivuotisen suunnitelman päämääriä ja 
tavoitteita laadittaessa perustana olisi 
käytettävä tutkimustietoa.

(6) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa sovitussa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa todetaan, 
että kaikki kaupalliset kannat, joiden 
kohdalla palauttaminen on mahdollista, 
olisi vuoteen 2015 mennessä palautettava 
tasoille, joilla voidaan saada kestävä 
enimmäistuotto. ICESin mukaan kestävän 
kasvun todellisten edellytysten perusteella 
Itämeren lohikantojen kohdalla tämä taso 
vastaa joissa sellaista smolttituotannon 
tasoa, joka on 60–75 prosenttia eri 
luonnonlohijokien potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista. 
Monivuotisen suunnitelman päämääriä ja 
tavoitteita laadittaessa perustana olisi 
käytettävä tutkimustietoa. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa olisi harkittava 
korkeampien tuotantotasojen asettamista 
yksittäisille joille. 

Or. pl

Tarkistus 28
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa sovitussa 

(6) Johannesburgissa vuonna 2002 
pidetyssä kestävän kehityksen 
huippukokouksessa sovitussa 
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täytäntöönpanosuunnitelmassa todetaan, 
että kaikki kaupalliset kannat olisi vuoteen 
2015 mennessä palautettava tasoille, joilla 
voidaan saada kestävä enimmäistuotto. 
ICESin mukaan Itämeren lohikantojen 
kohdalla tämä taso vastaa joissa sellaista 
smolttituotannon tasoa, joka on 60–75 
prosenttia eri luonnonlohijokien 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista. 
Monivuotisen suunnitelman päämääriä ja 
tavoitteita laadittaessa perustana olisi 
käytettävä tutkimustietoa.

täytäntöönpanosuunnitelmassa todetaan, 
että kaikki kaupalliset kannat olisi vuoteen 
2015 mennessä palautettava tasoille, joilla 
voidaan saada kestävä enimmäistuotto. 
Tämä on ollut oikeudellinen velvoite YK:n 
merioikeusyleissopimuksen perusteella 
vuodesta 1994 lähtien. ICESin mukaan 
Itämeren lohikantojen kohdalla tämä taso 
vastaa joissa sellaista smolttituotannon 
tasoa, joka on 60–75 prosenttia eri 
luonnonlohijokien potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista. 
Monivuotisen suunnitelman päämääriä ja 
tavoitteita laadittaessa perustana olisi 
käytettävä tutkimustietoa.

Or. en

Tarkistus 29
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Smolttituotantokapasiteetti on 
karkea indikaattori lohikannan 
terveydentilasta joessa. Ennen kuin 
smolttituotantoa voidaan käyttää 
indikaattorina edellytetään tiettyjen 
olettamuksien täyttymistä. Lisäksi 
smolttituotannon tasoon vaikuttaa 
tekijöitä, jotka vaikeuttavat 
smolttituotannon ja lohikannan 
terveydentilan välisen riippuvuussuhteen 
osoittamista. Siksi naaraspuolisen lohen 
jokiin palauttamisen tasoa olisi käytettävä 
lohikannan terveydentilan mahdollisena 
toisena indikaattorina.

Or. en
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Tarkistus 30
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lohen geneettinen monimuotoisuus 
Itämerellä säilytetään parhaiten, jos 
kalastus sallitaan ainoastaan sen jälkeen, 
kun lohet ovat lähteneet merestä ja 
alkaneet nousta jokiin kutemaan. 
Kalastuksen kieltäminen Itämerellä 
aiheuttaisi kuitenkin merkittäviä 
ongelmia tietyille jäsenvaltioille ja 
joillekin kalastusalan laivastonosille, 
joten lohenpyynti merellä olisi lopetettava 
vaiheittain.

Or. en

Tarkistus 31
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta vältetään meritaimen- ja 
lohisaaliiden virheellinen kirjaaminen, 
aluksesta purettavalle meritaimenelle ja 
lohelle olisi määritettävä sama 
vähimmäiskoko.

Or. en

Tarkistus 32
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Tutkimustietojen mukaan istutuksilla 
voi olla merkittäviä vaikutuksia Itämeren 
lohikannan geneettiseen 
monimuotoisuuteen ja viljellyn kalan 
istuttaminen joka vuosi Itämereen suuressa 
määrin saattaa vaarantaa luonnonlohen 
geneettisen eheyden, minkä vuoksi se olisi 
lopetettava asteittain. Sen vuoksi tässä 
monivuotisessa suunnitelmassa olisi 
vahvistettava istutusedellytykset.

(12) Tutkimustietojen mukaan 
sopimattomilla istutuksilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia Itämeren 
lohikannan geneettiseen 
monimuotoisuuteen. Viljellyn kalan 
istuttaminen joka vuosi Itämereen suuressa 
määrin voisi myös vaarantaa 
luonnonlohikantojen geneettisen eheyden, 
minkä vuoksi se olisi lopetettava asteittain. 
Siksi tuki-istutuksia olisi valvottava 
tiukemmin. Lohen tuki-istutusmateriaalin 
kasvattamiseen ja viljelyyn tarkoitetun 
geneettisen materiaalin hankkimista 
koskevat edellytykset ja istutusedellytykset 
olisi vahvistettava tässä monivuotisessa 
suunnitelmassa, jotta varmistetaan, että 
tuki-istutuksilla ei ole epäsuotuisia 
vaikutuksia geneettiseen 
monimuotoisuuteen.

Or. pl

Tarkistus 33
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tutkimustietojen mukaan istutuksilla 
voi olla merkittäviä vaikutuksia Itämeren 
lohikannan geneettiseen 
monimuotoisuuteen ja viljellyn kalan 
istuttaminen joka vuosi Itämereen suuressa 
määrin saattaa vaarantaa luonnonlohen 
geneettisen eheyden, minkä vuoksi se olisi 
lopetettava asteittain. Sen vuoksi tässä 
monivuotisessa suunnitelmassa olisi 
vahvistettava istutusedellytykset.

(12) Tutkimustietojen mukaan istutuksilla 
voi olla merkittäviä vaikutuksia Itämeren 
lohikannan geneettiseen 
monimuotoisuuteen ja viljellyn kalan 
istuttaminen joka vuosi Itämereen suuressa 
määrin saattaa vaarantaa luonnonlohen 
geneettisen eheyden, minkä vuoksi se olisi 
lopetettava asteittain. Sen vuoksi tässä 
monivuotisessa suunnitelmassa olisi 
vahvistettava viljely- ja istutusedellytykset.

Or. en
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Tarkistus 34
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska lohen istutus voi olla nykyisin 
pakollista eräissä jäsenvaltioissa ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua 
näihin vaatimuksiin, lohen muiden 
istutusten kuin tuki- ja palautusistutusten 
olisi edelleen oltava sallittuja tämän 
asetuksen voimaantuloa seuraavan 
seitsemän vuoden pituisen siirtymäkauden 
ajan.

(14) Lohen muiden istutusten kuin tuki- ja 
palautusistutusten olisi oltava sallittuja 
korkeintaan 10 vuoden ajan, jos tämän 
ajanjakson päätyttyä luonnonvaraisen 
smoltin tuotanto on 80 prosenttia 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista tietyssä 
joessa. Jos tätä tavoitetta ei saavuteta, 
lohen muita istutuksia kuin tuki- ja 
palautusistutuksia voidaan jatkaa 
edelleen 10 vuoden ajan, kun 
asianomainen jäsenvaltio on analysoinut 
tavoitteen saavuttamisen 
epäonnistumiseen johtaneet syyt ja 
poistanut ne. Lohen istutus voi olla 
nykyisin pakollista eräissä jäsenvaltioissa, 
ja jäsenvaltioille on annettava aikaa 
mukautua näihin vaatimuksiin.

Or. pl

Tarkistus 35
Marek Józef Gróbarczyk
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska lohen istutus voi olla nykyisin 
pakollista eräissä jäsenvaltioissa ja jotta 
jäsenvaltioilla olisi aikaa mukautua 
näihin vaatimuksiin, lohen muiden 
istutusten kuin tuki- ja palautusistutusten 
olisi edelleen oltava sallittuja tämän 

(14) Lohen muiden istutusten kuin tuki- ja 
palautusistutusten olisi oltava sallittuja 
korkeintaan 10 vuoden ajan, jos tämän 
ajanjakson päätyttyä luonnonvaraisen 
smoltin tuotanto on 80 prosenttia 
potentiaalisesta 
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asetuksen voimaantuloa seuraavan 
seitsemän vuoden pituisen siirtymäkauden 
ajan.

smolttituotantokapasiteetista tietyssä 
joessa. Jos tätä tavoitetta ei saavuteta, 
lohen muita istutuksia kuin tuki- ja 
palautusistutuksia voidaan jatkaa 
edelleen 10 vuoden ajan, kun 
asianomainen jäsenvaltio on analysoinut 
tavoitteen saavuttamisen 
epäonnistumiseen johtaneet syyt ja 
poistanut ne. Lohen istutus voi olla 
nykyisin pakollista eräissä jäsenvaltioissa, 
ja jäsenvaltioille on annettava aikaa 
mukautua näihin vaatimuksiin.

Or. pl

Tarkistus 36
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Merkittävä osa lohta pyytävistä 
rannikkoaluksista on alle 10 metrin 
pituisia. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 14 artiklassa säädettyä 
kalastuspäiväkirjan käyttöä ja 17 artiklassa 
säädettyä ennakkoilmoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin aluksiin.

(16) Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 
artiklassa säädetyn kalastuspäiväkirjan 
käytön ja 17 artiklassa säädetyn 
ennakkoilmoituksen olisi oltava pakollista 
yli 8 metrin pituisille aluksille.

Or. pl

Tarkistus 37
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Merkittävä osa lohta pyytävistä 
rannikkoaluksista on alle 10 metrin 
pituisia. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 

(16) Merkittävä osa lohta pyytävistä 
rannikkoaluksista on alle 10 metrin 
pituisia. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 



AM\905016FI.doc 9/32 PE491.237v01-00

FI

1224/2009 14 artiklassa säädettyä 
kalastuspäiväkirjan käyttöä ja 17 artiklassa 
säädettyä ennakkoilmoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin aluksiin.

1224/2009 14 artiklassa säädettyä 
kalastuspäiväkirjan käyttöä ja 17 artiklassa 
säädettyä ennakkoilmoitusta olisi 
sovellettava kaikkiin kaupallisiin 
kalastusaluksiin ja 
virkistyskalastuspalveluja tarjoaviin 
aluksiin.

Or. en

Tarkistus 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että lohisaaliita 
ei kirjata virheellisesti meritaimeniksi ja 
näin vältetä asianmukaista valvontaa, 
velvollisuutta tehdä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan mukaisesti 
ennakkoilmoitus olisi sovellettava kaikkiin 
aluksiin, joilla pidetään meritaimenta.

(17) Sen varmistamiseksi, että lohisaaliita 
ei kirjata virheellisesti meritaimeniksi ja 
näin vältetä asianmukaista valvontaa, 
velvollisuutta tehdä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan mukaisesti 
ennakkoilmoitus olisi sovellettava yli 8 
metrin pituisiin aluksiin, joilla pidetään 
meritaimenta. 

Or. pl

Tarkistus 39
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Viime aikaisten tietojen mukaan lohen 
virkistyskalastus merellä vaikuttaa 
merkittävästi lohikantoihin, vaikka tiedot 
eivät ole kovin tarkkoja. Erityisesti 
kaupallisia virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien yritysten alukset saattavat 
pyytää merkittävän osan Itämeren 

(19) Viimeaikaisten tietojen mukaan lohen 
virkistyskalastus merellä vaikuttaa 
merkittävästi lohikantoihin, vaikka tiedot 
eivät ole kovin tarkkoja. Erityisesti 
kaupallisia virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien yritysten alukset saattavat 
pyytää merkittävän osan Itämeren 
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lohisaaliista. Sen vuoksi on monivuotisen 
suunnitelman toiminnan kannalta 
asianmukaista ottaa käyttöön erityisiä 
hoitotoimenpiteitä tällaisen toiminnan 
valvomiseksi.

lohisaaliista. Sen vuoksi on monivuotisen 
suunnitelman toiminnan kannalta 
asianmukaista ottaa käyttöön erityisiä 
hoitotoimenpiteitä tällaisen 
virkistyskalastustoiminnan valvomiseksi.

Or. en

Tarkistus 40
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Olisi edistettävä ja tuettava 
verkossa toimivien saaliiden 
ilmoittamisjärjestelmien perustamista 
jäsenvaltioissa tai niiden välillä, jotta 
ilmoittaminen olisi entistä helpompaa. 
Ilmoitettuja saaliita koskevien tietojen 
olisi oltava julkisesti saatavilla. Saaliin 
erityistä pyyntialuetta ei olisi kuitenkaan 
ilmoitettava, jotta kalastajia ei 
kannustettaisi kohdistamaan 
toimintaansa tähän erityiseen 
pyyntialueeseen.

Or. en

Tarkistus 41
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Komission olisi varmistettava, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
hallinnolliset tai rikosoikeudelliset 
toimenpiteet laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta koskevan 
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ongelman ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 42
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä 
silloin kun kalastusta harjoittavat 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavat 
alukset.

(b) lohen virkistyskalastukseen Itämerellä 
ja Itämereen laskevissa joissa 
jäsenvaltioiden alueilla.

Or. en

Tarkistus 43
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'Itämerellä' tarkoitetaan ICES-osa-
alueita 22–32;

(a) 'Itämerellä' tarkoitetaan ICES-osa-
alueita 23–32;

Or. de

Perustelu

Osa-alue 22 olisi jätettävä direktiivin soveltamisalueen ulkopuolelle. Osa-alueella 22 ei ole 
luonnonlohijokia. Alue sijaitsee Itämeren lohikannan tavanomaisten vaellusreittien ja 
ruokailualueiden ulkopuolella.

Tarkistus 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 50 
prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 75 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 50 
prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 75 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. pl

Tarkistus 45
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 50 
prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 75 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

1. Luonnonlohijoissa, jotka ovat tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 50 
prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 80 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja 75 prosenttiin potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava mahdollisuuksien mukaan 
jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja 75 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viidentoista 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. pl

Tarkistus 47
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja 75 prosenttiin potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

2. Luonnonlohijoissa, jotka eivät ole tämän 
asetuksen voimaantullessa saavuttaneet 
50:tä prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista, 
luonnonvaraisen smolttituotannon on 
kasvettava jokaisessa joessa 50 prosenttiin 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
ja 80 prosenttiin potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista kymmenen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kymmenen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa vähintään 75 prosentissa 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista.

3. Viidentoista vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa vähintään 75 prosentissa 
potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista.

Or. pl

Tarkistus 49
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kymmenen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa vähintään 75 
prosentissa potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista.

3. Kymmenen vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta luonnonvaraisen 
smolttituotannon on pysyttävä jokaisessa 
luonnonlohijoessa vähintään 80 
prosentissa potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista.

Or. en

Tarkistus 50
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat asettaa 
tiukempia jokikohtaisia tavoitteita.

4. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat asettaa 
tiukempia jokikohtaisia tavoitteita, kuten 
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jokeen palaavien kutukypsien kalojen 
määrä.

Or. en

Tarkistus 51
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
esitettävä ja julkaistava tiedot jokiinsa 
palaavista naaraspuolisista lohista.

Or. en

Tarkistus 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi jäsenvaltioiden tämän 
artiklan mukaisesti toteuttamien 
toimenpiteiden johdonmukaisuuden ja 
tehokkuuden joka kolmas vuosi 4 ja 5 
artiklassa säädettyjen päämäärien ja 
tavoitteiden perusteella.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle raportti aluksi joka kolmas 
vuosi siten, että ensimmäinen raportti 
esitetään viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015. Kolmen joka kolmas 
vuosi toimitettavan raportin jälkeen 
raportti esitetään joka kuudes vuosi.

Or. pl

Tarkistus 53
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 0,1 
vastaavaa tasoa.

1. Lohikantojen vuotuinen TAC meressä ei 
saa ylittää kalastuskuolevuustasoa 0,25 
vastaavaa tasoa.

Or. pl

Tarkistus 54
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on selvää osoitusta siitä, että kannan 
tila on muuttunut ja/tai olemassa oleva 
kalastuskuolevuustaso ei ole 
asianmukainen 4 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, komissio voi 
muuttaa 1 kohdassa tarkoitetun merellä 
todetun kalastuskuolevuustason arvon 26 
artiklan mukaisesti annettavin delegoiduin 
säännöksin.

2. Jos on selvää osoitusta siitä, että kannan 
tila on muuttunut ja/tai olemassa oleva 
kalastuskuolevuustaso ei ole 
asianmukainen 4 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, komissio voi 
muuttaa 1 kohdassa tarkoitetun merellä 
todetun kalastuskuolevuustason arvon 26 
artiklan mukaisesti annettavin delegoiduin 
säännöksin. Lohenpyynti merellä 
perusviivojen ulkopuolella on lopetettava 
vaiheittain. Sitä on vähennettävä 
50 prosentilla ...* mennessä ja se on 
kiellettävä viimeistään ...**.
_________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kuusi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kahdeksan vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 55
Isabella Lövin
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten merellä pyytämät lohet lasketaan 
kansalliseen kiintiöön.

Virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten merellä pyytämät lohet ja 
virkistyskalastuksessa rannikolla ja joissa 
pyydetyt lohet lasketaan kansalliseen 
kiintiöön.

Or. en

Tarkistus 56
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lohen ja meritaimenen 
pyyntiponnistusta perusviivoista lasketun 
neljän meripeninkulman ulkopuolella on 
vähennettävä 50 prosentilla ...* mennessä 
ja se on lopetettava vaiheittain ...** 
mennessä.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kuusi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 57
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee valtiontuen 
suuntaviivoja, jotta helpotetaan 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksia korvata 
hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia 
haittoja. 

Or. en

Tarkistus 58
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
Luku 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aluksesta purettavan lohen ja 
meritaimenen vähimmäiskoko
Aluksesta purettavan lohen ja 
meritaimenen vähimmäiskoko on 65 cm.

Or. en

Tarkistus 59
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lohien tuki-istutuksia saa tehdä 
ainoastaan luonnonlohijokiin. Kuhunkin 
jokeen istutettu smolttimäärä ei saa ylittää 
asianomaisen joen arvioitua potentiaalista 
smolttituotantokapasiteettia.

1. Lohien tuki-istutuksia saa tehdä 
ainoastaan luonnonlohijokiin, kun 
paikallisen kannan häviämisen estäminen 
edellyttää sitä.

Or. en
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Tarkistus 60
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset.

2. Tuki-istutukset on tehtävä siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus ja vaihtelevuus turvataan 
ottaen huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja maksimoiden 
istutuksen vaikutukset. Smolttien on oltava 
peräisin lähimmästä luonnonlohijoesta.

Or. en

Tarkistus 61
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi vahvistaa tämän artiklan 
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti annettavin 
täytäntöönpanosäädöksin.

3. Komissio vahvistaa kolmen vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
tämän artiklan soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 27 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti annettavin 
täytäntöönpanosäädöksin.

Or. en

Tarkistus 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuki-istutuksiin tarkoitetut smoltit on 
merkittävä leikkaamalla niiden rasvaevät.

Or. pl

Tarkistus 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tuki-istutuksiin tarkoitetut smoltit on 
merkitty leikkaamalla niiden rasvaevät.

Or. pl

Tarkistus 64
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) smoltit ovat peräisin lähimmästä 
luonnonlohijoesta.

Or. en

Tarkistus 65
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) tuki-istutukset on tehty siten, että eri 
jokilohikantojen geneettinen 
monimuotoisuus turvataan ottaen 
huomioon istutusjoen ja lähijokien 
olemassa olevat kalastot ja samalla 
maksimoidaan istutuksen vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 66
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan mukaista 
palautusistutusta pidetään Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1198/2006 38 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuna 
säilyttämistoimenpiteenä.

Saastuttaja maksaa -periaatteen on 
ohjattava vesistöjen kunnostamista. Edellä 
olevan 1 kohdan mukaista palautusistutusta 
pidetään myös Euroopan 
kalatalousrahastosta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1198/2006 38 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuna 
säilyttämistoimenpiteenä.

Or. en

Tarkistus 67
Marek Józef Gróbarczyk
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 7 vuoden 
ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 10 
vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta. Lohen muut istutukset 
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kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti tehdyt 
istutukset ovat sallittuja korkeintaan 10 
vuoden ajan, jos tämän ajanjakson 
päätyttyä luonnonvaraisen smoltin 
tuotanto on 80 prosenttia potentiaalisesta 
smolttituotantokapasiteetista tietyssä 
joessa. Jos tätä tavoitetta ei saavuteta, 
lohen muita istutuksia kuin 12 ja 13 
artiklan mukaisesti tehtyjä istutuksia 
voidaan jatkaa edelleen 10 vuoden ajan, 
kun asianomainen jäsenvaltio on 
analysoinut tavoitteen saavuttamisen 
epäonnistumiseen johtaneet syyt ja 
poistanut ne. 

Or. pl

Tarkistus 68
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 7 vuoden 
ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Muita kuin 12 ja 13 artiklan mukaisesti 
tehtyjä lohen istutuksia saa jatkaa 10 
vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta, ja niitä arvioidaan 
tarkkaan. Vaiheittainen lopettaminen 
toteutetaan joki kerrallaan. 
Jäsenvaltioiden paikallisten, alueellisten 
ja/tai kansallisten virastojen on 
hallinnoitava lopettamista, ja myös 
paikallisten sidosryhmien on 
osallistuttava siihen siten, että niiden 
pätevyyttä elinympäristöjen säilyttämisen 
ja muiden toimenpiteiden alalla 
hyödynnetään. Nykyisin 
palautusistutuksiin käytettävien varojen 
käyttöä koskevat oikeudellisesti sitovat 
kansalliset päätökset on tehtävä niin, että 
varat suunnataan niiden kalastajien 
tukemiseen, joihin vaiheittaisen 
lopettamisen kielteiset vaikutukset ovat 



AM\905016FI.doc 23/32 PE491.237v01-00

FI

mahdollisesti kohdistuneet. 

Or. en

Tarkistus 69
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 14 artiklassa säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 14 artiklassa säädetään, yli 
8 metrin mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 70
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 14 artiklassa säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 14 artiklassa säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden sekä 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten päälliköiden on pidettävä 
toimistaan kalastuspäiväkirjaa asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 14 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 71
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 
kohdassa luetellut tiedot.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, yli 8 metrin 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on vähintään 
tuntia ennen satamaan saapumistaan 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 
1 kohdassa luetellut tiedot.

Or. pl

Tarkistus 72
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 
kohdassa luetellut tiedot.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden sekä 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
alusten päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 
1 kohdassa luetellut tiedot.
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Or. en

Tarkistus 73
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 
kohdassa luetellut tiedot.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 17 artiklan 1 kohdan 
johdantovirkkeessä säädetään, kaiken 
mittaisten Euroopan unionin 
kalastusalusten, joilla on lohen 
kalastuslupa, päälliköiden on välittömästi 
kalastustoimen päättymisen jälkeen 
ilmoitettava lippujäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 
kohdassa luetellut tiedot.

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien alusten 
vapauttamiseksi tästä velvoitteesta 
rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai 
toisen määräajan asettamiseksi 
ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon 
muun muassa kalastustuotteiden lajin 
sekä kalastuspaikkojen, 
purkamispaikkojen ja niiden satamien 
välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset 
on rekisteröity. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 74
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Aluksesta purettavaan loheen ja 
meritaimeneen sovellettava 
vähimmäiskoko on 60 cm, ja se tulee 
voimaan samana päivänä kuin tämä 
asetus.

Or. en

Tarkistus 75
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Saalisilmoitus Virkistyskalastusta koskevat 
saalisilmoitukset

Or. en

Tarkistus 76
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virkistyskalastuspalveluja tarjoavan 
aluksen päällikön on täytettävä 
saalisilmoitus liitteen III mukaisesti ja 
toimitettava se aluksensa lippujäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.

1. Kaikentyyppisiä 
virkistyskalastuspalveluja tarjoavien 
tahojen on täytettävä saalisilmoitus ja 
raportoitava lippujäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.

Or. en
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Tarkistus 77
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virkistyskalastuspalveluja tarjoavan 
aluksen päällikön on täytettävä 
saalisilmoitus liitteen III mukaisesti ja 
toimitettava se aluksensa lippujäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.

1. Virkistyskalastuspalveluja tarjoavan 
aluksen päällikön tai muun vastuussa 
olevan käyttäjän on täytettävä 
saalisilmoitus liitteen III mukaisesti ja 
toimitettava se aluksensa lippujäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle jokaisen 
kuukauden viimeisenä päivänä.

Or. en

Tarkistus 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään kymmentä prosenttia 
purkamisten kokonaismäärästä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään 20:tä prosenttia purkamisten 
kokonaismäärästä.

Or. pl

Tarkistus 79
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään kymmentä prosenttia 
purkamisten kokonaismäärästä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään 20:tä prosenttia purkamisten 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 80
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään kymmentä prosenttia 
purkamisten kokonaismäärästä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
tarkistettava saalisilmoituksiin kirjattujen 
tietojen paikkansapitävyys tekemällä 
purkamistarkastuksia. 
Purkamistarkastusten on koskettava 
vähintään kymmentä prosenttia 
purkamisten kokonaismäärästä. Euroopan 
kalastuksenvalvontaviraston on 
toteutettava tehokasta valvontaa ja 
kannustettava jäsenvaltioita tekemään 
keskitetympiä ja kohdennetumpia 
tarkastuksia alueilla, joilla epäillään 
harjoitettavan tai joilla on raportoitu 
harjoitettavan laitonta, ilmoittamatonta ja 
sääntelemätöntä kalastusta. 

Or. en

Tarkistus 81
Isabella Lövin

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

(b) kiintiön käyttöä, toimintalupia ja 
saalisilmoituksia koskevien sääntöjen 
noudattaminen virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien alusten osalta;

(b) kiintiön käyttöä, toimintalupia ja 
saalisilmoituksia koskevien sääntöjen 
noudattaminen virkistyskalastuspalveluja 
tarjoavien alusten ja muun 
virkistyskalastuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 82
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään yksityiskohtaiset ehdot 
sähkökalastukselle uusimman tieteellisen 
tiedon perusteella. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 83
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään...* tulokset lohen poisheittoa 
ja sivusaaliita kaikissa asiaankuuluvissa 
Itämeren kalastuksissa koskevasta 
tieteellisestä tutkimuksesta.
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___________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
24 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi hoitotoimenpiteiden 
vaikutuksen Itämeren lohikantaan ja 
kyseistä kantaa hyödyntävään kalastukseen 
tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden raporttien ja 
tutkimustietojen perusteella sitä vuotta 
seuraavana vuonna, jona se saa 
jäsenvaltioiden raportit.

Komissio arvioi hoitotoimenpiteiden 
vaikutuksen Itämeren lohikantaan ja 
kyseistä kantaa hyödyntävään kalastukseen 
tämän asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden raporttien ja 
tutkimustietojen perusteella sitä vuotta 
seuraavana vuonna, jona se saa 
jäsenvaltioiden raportit. Komissio ottaa 
huomioon ajoverkkojen käyttökieltoa 
koskevan arvioinnin.

Or. pl

Tarkistus 85
Marek Józef Gróbarczyk
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tai julkaissut 6 tai 11 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä määräajassa tai jos 
kyseisiä toimenpiteitä pidetään 6 artiklan 4 
kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin perusteella 
riittämättöminä ja/tai tehottomina, 

Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tai julkaissut 6 tai 11 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä määräajassa tai jos 
kyseisiä toimenpiteitä pidetään 6 artiklan 4 
kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin perusteella 
riittämättöminä ja/tai tehottomina, 
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komissio peruuttaa 6 tai 11 artiklassa 
tarkoitetun asianomaiselle jäsenvaltiolle 
annetun toimivallan. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu toimivallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä.

komissio peruuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä 6 tai 11 
artiklassa tarkoitetun asianomaiselle 
jäsenvaltiolle annetun toimivallan. 
Komissio voi peruuttaa toimivallan vasta 
sen jälkeen, kun se on kehottanut 
jäsenvaltiota toteuttamaan vähintään 
kuuden kuukauden määräajassa uusia 
kansallisia toimenpiteitä 1 kohdassa 
tarkoitettujen puutteiden korjaamiseksi. 
Toimivalta voidaan peruuttaa vain, jos 
jäsenvaltio ei tee näin tai komissio katsoo 
uudet toimenpiteet arvioituaan, että ne 
eivät täytä unionin tason tavoitteita. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu toimivallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä.

Or. en

Tarkistus 86
Isabella Lövin

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tai julkaissut 6 tai 11 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä määräajassa tai jos 
kyseisiä toimenpiteitä pidetään 6 artiklan 4 
kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin perusteella 
riittämättöminä ja/tai tehottomina, 
komissio peruuttaa 6 tai 11 artiklassa 
tarkoitetun asianomaiselle jäsenvaltiolle 
annetun toimivallan. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu toimivallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 

Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tai julkaissut 6 tai 11 artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä määräajassa tai jos 
kyseisiä toimenpiteitä pidetään 6 artiklan 4 
kohdan tai 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tehdyn arvioinnin perusteella 
riittämättöminä ja/tai tehottomina, 
komissio peruuttaa 6 tai 11 artiklassa 
tarkoitetun asianomaiselle jäsenvaltiolle 
annetun toimivallan. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu toimivallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
päätöksessä mainittuna myöhempänä 
päivänä.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en


