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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.10.2018 A8-0310/91 

Muudatusettepanek  91 

Linnéa Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi 

mitmeaastane kava 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) „parimad saadaolevad teaduslikud 

nõuanded“ – avalikult kättesaadavad 

teaduslikud nõuanded, mida toetavad 

kõige värskemad teaduslikud andmed ja 

meetodid ning mille on avaldanud või 

millele on vastastikuse eksperdihinnangu 

andnud selline liidu või rahvusvahelisel 

tasandil tunnustatud sõltumatu 

rahvusvaheline teadusasutus nagu 

kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee (STECF) või 

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu 

(ICES) ja mis vastavad määruse (EL) nr 

1380/2013 artikli 25 nõuetele. 

Or. en 

Selgitus 

Kalavarude majandamise otsuste aluseks olevad teaduslikud nõuanded peavad põhinema 

sõltumatute ja rahvusvaheliste teadusasutuste tööl. 



 

AM\1166923ET.docx  PE624.184v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.10.2018 A8-0310/92 

Muudatusettepanek  92 

Linnéa Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi 

mitmeaastane kava 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Ilma et see piiraks artikli 7 

kohaldamist, võib norra salehomaari lubatud 

kogupüük läänepiirkonna vetes olla iga 

funktsionaalse üksuse suhtes kehtestatud 

püügi piirnormide ning väljaspool 

funktsionaalseid üksusi asuvate statistiliste 

ruutude püügi piirnormide summa. 

3. Ilma et see piiraks artikli 7 

kohaldamist, määratakse norra 

salehomaari varude lubatud kogupüük 

läänepiirkonna vetes kindlaks iga 

funktsionaalse üksuse jaoks ja vajaduse 

korral võetakse vastu meetmed 

konkreetsete funktsionaalsete üksuste 

kaitseks. 

Or. en 

Selgitus 

Sõltumatute rahvusvaheliste teadusasutuste parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete 

kohaselt on juba palju aastaid soovitatud majandada seda homaariliiki funktsionaalse üksuse 

alusel. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.10.2018 A8-0310/93 

Muudatusettepanek  93 

Linnéa Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi 

mitmeaastane kava 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui ühist huvi pakkuvaid kalavarusid 

kasutavad ka kolmandad riigid, teeb liit 

kõnealuste kolmandate riikidega koostööd, et 

tagada kõnealuste kalavarude säästev 

majandamine kooskõlas määruses (EL) 

1380/2013, eelkõige selle artikli 2 lõikes 2, 

ja käesolevas määruses sätestatud 

eesmärkidega. Kui ametlikku kokkulepet ei 

saavutata, teeb liit kõik võimaliku, et 

saavutada ühtne kord selliste varude püügiks, 

eesmärgiga tagada säästev majandamine ja 

luua liidu käitajate jaoks võrdsed 

võimalused. 

1. Kui ühist huvi pakkuvaid kalavarusid 

kasutavad ka kolmandad riigid, teeb liit 

kõnealuste kolmandate riikidega koostööd, et 

tagada kõnealuste kalavarude säästev 

majandamine kooskõlas määruses (EL) 

1380/2013, eelkõige selle artikli 2 lõikes 2, 

ja käesolevas määruses sätestatud 

eesmärkidega. Kui ametlikku kokkulepet ei 

saavutata, teeb liit kõik võimaliku, et 

saavutada ühtne kord selliste varude püügiks, 

eesmärgiga tagada kalavarude püük 

maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 

tasemel hiljemalt 2020. aastaks ja edaspidi. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.10.2018 A8-0310/94 

Muudatusettepanek  94 

Linnéa Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi 

mitmeaastane kava 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. [Viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist] ja seejärel iga viie aasta tagant 

esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande kava tulemuste ja mõju 

kohta käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvatele varudele ja nende püügile, eriti 

seoses artiklis 3 sätestatud eesmärkide 

saavutamisega. 

1. [Viis aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] ja seejärel iga viie 

aasta tagant esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande kava 

tulemuste ja mõju kohta käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvatele varudele ja 

nende püügile, eriti seoses artiklis 3 

sätestatud eesmärkide saavutamisega, 

kaasa arvatud kalavarude taastamine 

maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 

tagavast tasemest kõrgemal tasemel ja 

edusammud hea keskkonnaseisundi 

saavutamisel. Komisjon esitab eelkõige 

pärast iga kalapüügivõimaluste 

kindlaksmääramist aruande selle kohta, 

kuidas need otsused on kooskõlas käesoleva 

määruse nõuetega. 

Or. en 

 

 


