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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0381/299 

Muudatusettepanek  299 

Nils Torvalds 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Tõhusa piirkondadeks jaotamise 

menetluse jaoks on vaja mõõdetavaid 

eesmärke, tagades samal ajal kõigi ELi 

merepiirkondade jaoks võrdsed 

tingimused. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0381/300 

Muudatusettepanek  300 

Nils Torvalds 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) toetama direktiivi 2008/56/EÜ 1. 

lisas sätestatud tunnuste 1, 3, 4 ja 6 

saavutamist. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0381/301 

Muudatusettepanek  301 

Nils Torvalds 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tagada, et kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõdust väiksemate 

mereliikide püügi maht ei ületa 5 % 

kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 

artikli 2 lõikega 2 ja artikliga 15; 

(a) tagada, et kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõdust väiksemate 

mereliikide püüki vähendatakse kuue 

aasta jooksul alates käesoleva määruse 

avaldamise kuupäevast järk-järgult 

tasemele, mis on 25 % madalam kui lõikes 

1 a (uus) määratletud peamistes 

püügipiirkondades ette nähtud tasemed. 
Vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 

artiklis 18 sätestatud menetlusele on 

komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte eelmises lõigus esitatud 

vähendamismäära kohandamiseks 

STECFi poolt heaks kiidetud 

teadusuuringute põhjal. 

Muudetud vähendamismäär võetakse 

vastu sama menetlusega iga kuue aasta 

järel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0381/302 

Muudatusettepanek  302 

Nils Torvalds 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas käesoleva määruse artikliga 32 

ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 

18 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse käesolevat määrust, 

määrates käesoleva artikli lõike 1 punkti a 

kohaldamiseks kindlaks: 

 a) nimetatud punktis osutatud peamised 

püügipiirkonnad; 

 b) kalavarude kaitseks kehtestatud 

alammõõtudest väiksemate mereliikide 

praeguse püügi tasemed igas peamises 

püügipiirkonnas, võttes aluseks 

liikmesriikide esitatud andmed 

vaatlusaastate 2010–2015 kohta; 

 Käesolevas artiklis osutatud delegeeritud 

õigusaktide jaoks võivad liikmesriigid 

esitada ühise soovituse kooskõlas 

määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 18 

lõikega 1 hiljemalt 12 kuud pärast 

käesoleva määruse jõustumist. 

 Kui käesolevas artiklis osutatud 12 kuu 

jooksul ei ole ühist soovitust esitatud, 

võtab komisjon sellised delegeeritud 

õigusaktid vastu 18 kuu jooksul pärast 

käesoleva määruse jõustumist. 

Or. en 

 


