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Tarkistus 7
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 111 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen vapauttaa tietyt 
kalastusalusluokat 1 kohdassa säädetystä 
velvollisuudesta rajoitetuksi ajaksi, jota 
voidaan jatkaa, tai asettaa toisen määräajan 
ilmoituksen tekemiselle ottaen huomioon 
muun muassa kalastustuotteiden lajin sekä 
kalavesien, purkamispaikkojen ja niiden 
satamien välisen välimatkan, joissa 
kyseiset alukset on rekisteröity.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
vapauttaa tietyt kalastusalusluokat 1 
kohdassa säädetystä velvollisuudesta 
rajoitetuksi ajaksi, jota voidaan jatkaa, tai 
asettaa toisen määräajan ilmoituksen 
tekemiselle ottaen huomioon muun muassa 
kalastustuotteiden lajin sekä kalavesien, 
purkamispaikkojen ja niiden satamien 
välisen välimatkan, joissa kyseiset alukset 
on rekisteröity.

Or. sv

Perustelu

Lainsäädäntötyön yleinen tavoite on yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen ja 
parantaminen. Se pätee myös tähän asetukseen, jonka tavoitteena on valvonnan 
parantaminen eikä byrokratian lisääminen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset -
joiden voidaan olettaa olevan omistautuneita tehtävälleen valvoa säännöstön noudattamista -
pystyvät parhaiten arvioimaan kussakin yksittäisessä tapauksessa parhaat edellytykset 
satamaan tuloa koskevalle ennakkoilmoitukselle, ja tarvitaanko vapautuksia yleisistä 
säännöistä.

Tarkistus 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Virkistyskalastus

1. Yhteisön vesillä olevalla aluksella 
harjoitettava, johonkin monivuotisen 
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suunnitelman kattamaan kantaan 
kohdistuva virkistyskalastus edellyttää 
lippujäsenvaltion kyseiselle alukselle 
myöntämää lupaa.
2. Lippujäsenvaltion on kirjattava 
monivuotisen suunnitelman kattamiin 
kantoihin kohdistuvassa 
virkistyskalastuksessa saadut saaliit.
3. Virkistyskalastuksessa saatujen 
monivuotisen suunnitelman kattamien 
lajien saaliit on luettava lippujäsenvaltion 
vastaaviin kiintiöihin. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava tällaisista 
kiintiöistä tietty osuus, joka käytetään 
yksinomaan virkistyskalastukseen.
4. Virkistyskalastuksesta saatujen 
saaliiden kaupan pitäminen on kiellettyä 
muutoin kuin 
hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons.
1. It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks 
are not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial 
fishing. 2. A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic. 3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 9
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Virkistyskalastus

1. Yhteisön vesillä olevalla aluksella 
harjoitettava, johonkin monivuotisen 
suunnitelman kattamaan kantaan 
kohdistuva virkistyskalastus edellyttää 
lippujäsenvaltion kyseiselle alukselle 
myöntämää lupaa.
2. Lippujäsenvaltion on kirjattava 
monivuotisen suunnitelman kattamiin 
kantoihin kohdistuvassa 
virkistyskalastuksessa saadut saaliit.
3. Virkistyskalastuksessa saatujen 
monivuotisen suunnitelman kattamien 
lajien saaliit on luettava lippujäsenvaltion 
vastaaviin kiintiöihin. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden on vahvistettava tällaisista 
kiintiöistä tietty osuus, joka käytetään 
yksinomaan virkistyskalastukseen.
4. Virkistyskalastuksesta saatujen 
saaliiden kaupan pitäminen on kiellettyä 
muutoin kuin 
hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Or. sv

Perustelu

Yhteisen kalastuspolitiikan tuloksena meriemme kalakannat ovat huvenneet. Toimivan ja 
tehokkaan valvontajärjestelmän luomisen ohella asetuksella on tarkoitus palauttaa 
kansalaisten luottamus yhteisön harjoittamaan kalastuspolitiikan valvontaan. On aivan 
kohtuutonta ehdottaa yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä virkistyskalastuksen valvonnan 
laajentamista unionissa, kun ongelmat ovat nimenomaan kyseisen politiikan aiheuttamia. 
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Tarkistus 10
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot 
voivat sallia tuoreiden kalojen 
punnitsemisen niiden purkupaikasta 
kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että 
kaloja ei ole voitu punnita purkamisen 
yhteydessä ja että ne kuljetetaan 
jäsenvaltion alueella enintään 20 kilometriä 
purkupaikasta sijaitsevaan määräpaikkaan.

3. Edellä 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot 
voivat sallia tuoreiden kalojen 
punnitsemisen niiden purkupaikasta 
kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että 
kaloja ei ole voitu punnita purkamisen 
yhteydessä ja että ne kuljetetaan 
jäsenvaltion alueella enintään 20 kilometriä 
purkupaikasta sijaitsevaan määräpaikkaan.
Komission on myönnettävä toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä 111 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
poikkeuksia 20 kilometrin rajasta 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnössä 
yksilöidylle kalastukselle.

Or. sv

Perustelu

Maissa, joissa välimatkat ovat pitkiä, voi vaatimus purkupaikan ja niin sanotun 
punnitsemispaikan välisestä 20 km:n enimmäisetäisyydestä tehdä joissakin tapauksissa 
kalastuksen mahdottomaksi. Toimivaltaisen viranomaisen ja komission on voitava sopia 
poikkeusten myöntämisestä tiukan valvonnan alaisena. 

Tarkistus 11
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tässä luvussa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin liitetään muita 
seuraamuksia ja toimenpiteitä, kuten 
sellaisten julkisten avustusten ja tukien 
takaisinmaksaminen, joita IUU-alukset 
ovat saaneet rahoituskauden aikana.
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Or. en

Perustelu

IUU-alusten ei pidä saada veronmaksajien rahoja, ja alusten, jotka ovat niitä saaneet 
ohjelmakauden aikana, olisi maksettava ne takaisin.

Tarkistus 12
Anders Wijkman

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tietojen kyseisistä kalastusaluksista 
ja henkilöistä on oltava yleisön saatavilla.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot rajoittavat yksityiskohtaisten tietojen antamista IUU-kalastuksen 
laajuudesta vesillään ja nimistä. 
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