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Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. joulukuuta 2013 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston 

asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 

2011/0194(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (12005/2/2013 – 

C7-0376/2013), 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. toukokuuta 2012 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0416), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0413/2013), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen 

lausuman; 

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 

suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 

pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

                                                 
1 EUVL C 181, 21.6.2012, s. 183. 
2 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 20. 
3 Hyväksytyt tekstit, 12.9.2012, P7_TA(2012)0333. 



6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuma tuotteiden jäljitettävyyttä ja 

kuluttajavalistusta koskevista valvontasäännöistä 

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen uudistukseen 

liittyvänä jatkotoimena Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät Euroopan komissiota 

toimittamaan niille ehdotuksen valvonta-asetuksen muuttamisesta (asetus (EY) N:o 1224/2009). 

Muuttamisen yhteydessä olisi otettava huomioon, että on toimitettava pyydystyyppiä koskevat 

tiedot luonnonvaraisesta pyynnistä peräisin olevien tuotteiden osalta. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät lisäksi komissiota hyväksymään hyvissä ajoin 

tarvittavat muutokset komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 404/2011 kuluttajille 

annettavien pakollisten tietojen osalta, jotta voidaan ottaa huomioon tämän asetuksen 

säännökset, valvonta-asetus sellaisena kuin se on muutettuna ja elintarviketietojen antamista 

kuluttajille koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011. 

 


