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Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja: Struan Stevenson

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 1

1) Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
(ICES) äsjases teaduslikus arvamuses 
osutati, et ICESi jaotiste VIIe ja VIIIa,b 
merikeele varusid on tabanud kalapüügist 
tingitud suremus, mis on vähendanud 
täiskasvanud isendite kogust meres sellisel 
määral, et varud pole suutelised end ise 
taastootma ja on seepärast hävimisohus.

kustutatud

Or. en

Justification

The most recent scientific reports indicate that the sole stocks are not below the biological 
safety threshold. The ICES advice on which the Commission proposal is based is already out 
of date.
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Muudatusettepaneku esitaja: Struan Stevenson

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 3

3) Kavade eesmärk peab olema kalavarude
taastamine turvalise bioloogilise piirini viie 
kuni kümne aasta jooksul.

3) Kavade eesmärk peab olema kalavarude 
turvalise bioloogilise piiri säilimise 
tagamine.

Or. en

Justification

These stocks, as indicated in the most recent scientific reports, are not below the biological 
safety thresholds and therefore the objective of the management plans is to ensure that the 
safety of these levels is maintained.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Kava rakendamisel peavad Euroopa 
Komisjon ja liikmesriigid tagama 
piirkondlike nõuandekomisjonide ja muude 
sidusrühmade täieliku osalemise.

Or. en

Justification

Increasing the involvement of fishermen and other stakeholders in the Common Fisheries 
Policy is a crucial part of the objectives of CFP reform. This should be explicitly mentioned in 
this Council Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Dirk Sterckx

Muudatusettepanek 26
Artikkel 16

Erandina Euroopa Komisjoni 22. septembri 
1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 
artikli 5 lõikele 2, milles sätestatakse 
liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe 
registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, on 

Erandina Euroopa Komisjoni 22. septembri 
1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 
artikli 5 lõikele 2, milles sätestatakse 
liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe 
registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, on 
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laeva pardal hoitava hinnangulise koguse 
lubatud kõikumise piir kilogrammides 
püügipäeviku andmete suhtes 5%.

laeva pardal hoitava hinnangulise koguse 
lubatud kõikumise piir kilogrammides 
püügipäeviku andmete suhtes 8%. Juhul kui 
ühenduse õiguses pole kehtestatud 
ümberarvestuskoefitsienti, kohaldatakse 
selle liikmesriigi ümberarvestuskoefitsienti, 
mille lipu all laev sõidab.

Or. nl

Justification

It seems logical to apply the same margin of tolerance as applies under the hake recovery 
plan, as laid down in the recently adopted Regulation No 811/2004 (Article 10).

Muudatusettepaneku esitaja: Philippe Morillon

Muudatusettepanek 27
Artikkel 17

Liikmesriikide pädevad asutused tagavad, et 
kõik artiklis 1 toodud piirkondades püütud 
hariliku merikeele kogused, mis ületavad 50 
kg, kaalutakse oksjoniruumides olevatel 
kaaludel enne müüki.

Liikmesriikide pädevad asutused tagavad, et 
kõik artiklis 1 toodud piirkondades püütud 
hariliku merikeele kogused, mis ületavad 
100 kg, kaalutakse oksjoniruumides olevatel 
kaaludel enne müüki.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Philippe Morillon

Muudatusettepanek 28
Artikli 19 lõige 1

1. Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
nõuda, et kõik artiklis 1 toodud 
geograafilistes piirkondades püütud ning 
esmakordselt selles liikmesriigis lossitud 
hariliku merikeele kogused, mis ületavad 50 
kg, tuleb enne esimesest lossimissadamast 
edasi transportimist kaaluda.

1. Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
nõuda, et kõik artiklis 1 toodud 
geograafilistes piirkondades püütud ning 
esmakordselt selles liikmesriigis lossitud 
hariliku merikeele kogused, mis ületavad 
100 kg, tuleb enne esimesest 
lossimissadamast edasi transportimist 
kaaluda.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja: Philippe Morillon

Muudatusettepanek 29
Artikli 19 lõige 2

2. Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklile 13 tuleb mujale kui lossimis- või 
impordikohta transporditavale hariliku 
merikeele kogusele, mis ületab 50 kg, lisada 
koopia ühest määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 8 lõikes 1 toodud deklaratsioonidest, 
mis vastab transporditava merikeele 
kogustele. Määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 13 lõike 4 punktis b toodud erandit ei 
kohaldata.

2. Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklile 13 tuleb mujale kui lossimis- või 
impordikohta transporditavale hariliku 
merikeele kogusele, mis ületab 100 kg, 
lisada koopia ühest määruse (EMÜ) nr 
2847/93 artikli 8 lõikes 1 toodud 
deklaratsioonidest, mis vastab transporditava 
merikeele kogustele. Määruse (EMÜ) nr 
2847/93 artikli 13 lõike 4 punktis b toodud 
erandit ei kohaldata.

Or. fr


