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TARKISTUKSET 3-5 

Mietintöluonnos (PE 347.216) 
Satu Hassi 
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta syvänmeren 
koralliriuttojen troolaamisen vaikutuksilta suojelemisen osalta tietyillä Atlantin valtameren 
alueilla 

Ehdotus asetukseksi (KOM(20040058 – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS) – muutossäädös) 
 

 

Komission teksti 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos 

Tarkistus 3 
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi) 

 (1 a) Elollisten vesiluonnonvarojen 
säilyttämisestä ja kestävästä 
hyödyntämisestä yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2371/2002 2 artiklassa säädetään, että 
hyvän hallintotavan periaatteisiin, joiden 
mukaisesti yhteistä kalastuspolitiikkaa olisi 
ohjattava, kuuluvat moitteettomiin 
tieteellisiin lausuntoihin perustuva 
päätöksentekomenettely ja alan toimijoiden 
laaja osallistuminen kaikkiin politiikan 
vaiheisiin. Tämä merkitsee sitä, että 



 

PE 349.884v01-00/3-5 2/4 AM\545904FI.doc 

FI 

alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia on 
kuultava kalastuksen hallinnosta alueilla, 
joilla säilyttämistä ja hallintoa koskevia 
yhteisön toimenpiteitä ehdotetaan. 

Or. pt 

 

Perustelu 

Olisi epäasianmukaista jättää viittaamatta YKP:n puiteasetuksen (EY) N:o 2371/2002 
menettelyä koskeviin vaatimuksiin. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos 

Tarkistus 4 
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE  

(4) Tieteellisten tutkimusten mukaan 
luontotyyppien toipuminen pohjaa pitkin 
vedettyjen troolien aiheuttamista vaurioista 
on joko mahdotonta tai erittäin vaikeata ja 
hidasta. Sen vuoksi on aiheellista kieltää 
pohjatroolien ja vastaavien pyydysten 
käyttö alueilla, joilla tällaiset luontotyypit 
ovat vielä hyvin säilyneitä. 

(4) Tieteellisten tutkimusten mukaan 
luontotyyppien toipuminen pohjaa pitkin 
vedettyjen troolien aiheuttamista vaurioista 
on joko mahdotonta tai erittäin vaikeata ja 
hidasta. Sen vuoksi on aiheellista kieltää 
herkästi todellisia vahinkoja koralliriutoille 
aiheuttavien pyydysten käyttö alueilla, joilla 
tällaiset luontotyypit ovat vielä hyvin 
säilyneitä. 

Or. pt 

 

Perustelu 

On tärkeää selventää, että komission toimet kohdistuvat pyydyksiin, jotka vahingoittavat 
koralliriuttoja. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos 

Tarkistus 5 
1 ARTIKLA 

30 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 850/98) 

"4. On kiellettyä käyttää aluksella 
pohjatroolia tai sen kaltaisia vedettäviä 
verkkoja, joilla kalastetaan merenpohjaa 
pitkin, seuraavat koordinaatit yhdistävän 
linjan rajoittamilla alueilla: 

"4. On kiellettyä käyttää pyydyksiä, jotka 
aiheuttavat herkästi todellisia vahinkoja 
koralliriutoille, etenkin pohjatroolia, 
havaksen silmällä pyytäviä verkkoja tai 
niiden kaltaisia vedettäviä verkkoja, joilla 
kalastetaan merenpohjaa pitkin Azorien, 
Madeiran ja Kanariansaarten 
itsehallintoalueisiin kuuluvilla 
yksinomaisilla talousvyöhykkeillä, jotka on 
määritelty tiettyjä yhteisön kalastusalueita 
ja kalakantoja koskevasta 
pyyntiponnistusten hallintojärjestelmästä 
15 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/951 
yhdessä kansallisen lainkäyttövallan 
mukaisten määräysten kanssa. 

a) alue nimeltä "Madeira ja 
Kanariansaaret" 

________ 
1 EYVL L 199, 24.8.1995, s. 1. 

27° 00’ pohjoista leveyttä, 19° 00’ läntistä 
pituutta 

 

26°00’ pohjoista leveyttä,15° 00’ läntistä 
pituutta 

 

29° 00’ pohjoista leveyttä, 13° 00’ läntistä 
pituutta 

 

36° 00’ pohjoista leveyttä, 13° 00’ läntistä 
pituutta 

 

36° 00’ pohjoista leveyttä, 19° 00’ läntistä 
pituutta 

 

b) alue nimeltä "Azorit"  

36° 00’ pohjoista leveyttä, 23° 00’ läntistä 
pituutta 

 

42° 00’ pohjoista leveyttä, 23° 00’ läntistä 
pituutta 

 

42° 00’ pohjoista leveyttä, 34° 00’ läntistä 
pituutta 

 

36° 00’ pohjoista leveyttä, 34° 00’ läntistä 
pituutta”. 
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Or. pt 

 

Perustelu 

Tällä selvennetään kiellon vaikutusta ja määritellään kielletyt alueet asetuksessa (EY) 
N:o 2027/95 esitetyin rajoin, joiden perusteella näitä luontotyyppejä on tähän mennessä 
suojeltu kuten korostetaan mietinnön aiheena olevan asiakirjan KOM(2004)0058 – 
2004/0020(CNS) perusteluissa. 

 

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Manuel Capoulas Santos 

Tarkistus 6 
1 ARTIKLA 

30 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 850/98) 

 Lisätään asetuksen (EY) N:o 850/98 
30 artiklaan 4 a kohta seuraavasti: 

 "4 a. Kansallisia neuvoa-antavia 
toimikuntia on kuultava 4 kohdan 
täytäntöönpanosta." 

Or. pt 

 

Perustelu 

Olisi epäasianmukaista jättää viittaamatta uutta YKP:aa koskevaan puiteasetukseen (EY) 
N:o 2371/2002. 
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