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Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 23
PÕHJENDUS 3

3) Kavade eesmärk peaks olema nimetatud 
varude taastamine ohutu bioloogilise piirini 
viie kuni kümne aasta jooksul.

3) Kavade eesmärk peaks olema nimetatud 
varude taastamine ohutu bioloogilise piirini 
kümne aasta jooksul.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 24
PÕHJENDUS 6

6) Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb 
kalastussuremuse taset suunata nii, et see 
tase suure tõenäosusega aastast aastasse 

6) Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb 
kalastussuremust suunata nii, et 
täiskasvanud isendite kogus meres suure 
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väheneks. tõenäosusega aastast aastasse suureneks.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 25
PÕHJENDUS 7

7) Kalastussuremuse sellist suunamist on 
võimalik saavutada, kui luua sobiv meetod 
mainitud varude lubatud kogupüügi taseme 
kehtestamiseks, ning suletud piirkondi ja 
kilovatt-päevadele piiranguid sisaldav
süsteem, millega nimetatud varude 
püügikoormus piiratakse tasemele, mille 
korral on lubatud kogupüügi ületamine 
ebatõenäoline.

7) Kalastussuremuse sellist suunamist on 
võimalik saavutada, kui luua sobiv meetod 
mainitud varude lubatud kogupüügi taseme 
kehtestamiseks, ning piirangud nimetatud 
varude püügikoormusele nii, et see oleks 
piiratud tasemele, mille korral on lubatud 
kogupüügi ületamine ebatõenäoline.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 26
ARTIKKEL 2

Taastamiskava eesmärk on taastada mainitud 
varud ohututes bioloogilistes piirides. 

Taastamiskava eesmärk on taastada mainitud 
varud ohututes bioloogilistes piirides piisava 
ajavahemiku jooksul vastavalt ICESi 
teabele. Olemasolevate teaduslike andmete 
kohaselt tähendab see merluusi 
kudemisvaru 35 000 tonnise biomassi 
saavutamist kahe aasta jooksul. STECFi 
uute teaduslike andmete alusel tuleb seda 
arvu korrigeerida.

Or. es

Justification

According to the most recent scientific reports, the objective of the recovery of hake stocks 
should be based on reaching the biomass level recommended by scientific bodies.
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Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 27
ARTIKKEL 2

Taastamiskava eesmärk on taastada
mainitud varud ohututes bioloogilistes 
piirides.

Taastamiskava hõlmab:

a) artikli 1 punktis a nimetatud varude 
täiskasvanud isendite koguse suurendamist 
selliselt, et kümne aasta jooksul 
saavutataks väärtus 35 000 tonni või 
rohkem;
b) artikli 1 punktides b ja c nimetatud 
varude taastamist ohututes bioloogilistes 
piirides kümne aasta jooksul.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 4 LÕIGE 2

2. Uusmeremaa merluusi varude lubatud 
kogupüük kehtestatakse vastavalt artiklile 5.

2. Uusmeremaa merluusi varudele
kehtestatakse lubatud kogupüük vastavalt 
artiklile 5, kui STECF on ICESi uusimale 
raportile tuginedes arvamusel, et 
täiskasvanud isendite kogus on 25 000 
tonni või üle selle.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 29
ARTIKKEL 5

1. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes üle 
0,17 aastas, siis ei tohi lubatud kogupüük 
ületada taset, mis vastavalt STECFi 
koostatud ICESi uusimale raportile 

Aastaks 2006 kehtestatakse lubatud 
kogupüük tasemel, mis vastab 
kalastussuremusele 0,40. Taastamiskava 
järgmistel aastatel ei tohi lubatud 
kogupüük ületada taset, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimatele 
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tuginevale teaduslikule hinnangule toob 
selle kohaldamise aastal kaasa 
kalastussuremuse vähenemise 10%, 
võrreldes eelneva aasta hinnangulise 
kalastussuremusega.

raportitele tuginevale teaduslikule 
hinnangule vastab kalastussuremusele 
0,40.

2. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes 0,17 
aastas või alla selle, siis kehtestatakse 
lubatud kogupüük tasemel, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimale 
raportile tuginevale teaduslikule 
hinnangule toob selle kohaldamise aastal 
kaasa kalastussuremuse 0,15 aastas.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes üle 0,17
aastas, siis ei tohi lubatud kogupüük ületada 
taset, mis vastavalt STECFi koostatud ICESi 
uusimale raportile tuginevale teaduslikule 
hinnangule toob selle kohaldamise aastal 
kaasa kalastussuremuse vähenemise 10%, 
võrreldes eelneva aasta hinnangulise 
kalastussuremusega.

1. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes üle 0,31
aastas, siis ei tohi lubatud kogupüük ületada 
taset, mis vastavalt STECFi koostatud ICESi 
uusimale raportile tuginevale teaduslikule 
hinnangule toob selle kohaldamise aastal 
kaasa suurima aastase kalastussuremuse 
vähenemise 10%, võrreldes eelneva aasta 
hinnangulise kalastussuremusega.

Or. pt

Justification

The target figure for the mortality rate is over-ambitious and does not match the real 
economic and financial situation in the industry. If the figure for the fishing mortality rate 
proposed by the Commission were to be adopted, it would amount to a reduction in the 
fishing mortality rate of over 60%.
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Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes üle 0,17
aastas, siis ei tohi lubatud kogupüük ületada 
taset, mis vastavalt STECFi koostatud ICESi 
uusimale raportile tuginevale teaduslikule 
hinnangule toob selle kohaldamise aastal 
kaasa kalastussuremuse vähenemise 10%, 
võrreldes eelneva aasta hinnangulise 
kalastussuremusega.

1. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes üle 0,27
aastas, siis ei tohi lubatud kogupüük ületada 
taset, mis vastavalt STECFi koostatud ICESi 
uusimale raportile tuginevale teaduslikule 
hinnangule toob selle kohaldamise aastal 
kaasa kalastussuremuse vähenemise 10%, 
võrreldes eelneva aasta hinnangulise 
kalastussuremusega.

Or. es

Justification

This level of mortality would ensure the sustainable exploitation of the resource.

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 5 LÕIGE 2

2. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes 0,17
aastas või alla selle, siis kehtestatakse 
lubatud kogupüük tasemel, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimale raportile 
tuginevale teaduslikule hinnangule toob selle 
kohaldamise aastal kaasa kalastussuremuse 
0,15 aastas.

2. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes 0,31
aastas või alla selle, siis kehtestatakse 
lubatud kogupüük tasemel, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimale raportile 
tuginevale teaduslikule hinnangule toob selle 
kohaldamise aastal kaasa kalastussuremuse 
0,31 aastas.

Or. pt

Justification

The target figure for the mortality rate is over-ambitious and does not match the real 
economic and financial situation in the industry. If the figure for the fishing mortality rate 
proposed by the Commission were to be adopted, it would amount to a reduction in the 
fishing mortality rate of over 60%.
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Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 5 LÕIGE 2

2. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes 0,17
aastas või alla selle, siis kehtestatakse 
lubatud kogupüük tasemel, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimale raportile 
tuginevale teaduslikule hinnangule toob selle 
kohaldamise aastal kaasa kalastussuremuse 
0,15 aastas.

2. Kui uusmeremaa merluusi varude 
kalastussuremuseks on STECFi hinnangul 
ICESi uusimale raportile tuginedes 0,27
aastas või alla selle, siis kehtestatakse 
lubatud kogupüük tasemel, mis vastavalt 
STECFi koostatud ICESi uusimale raportile 
tuginevale teaduslikule hinnangule toob selle 
kohaldamise aastal kaasa kalastussuremuse 
0,27 aastas.

Or. es

Justification

This level of mortality would ensure the sustainable exploitation of the resource.

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 7 LÕIGE 1

Lubatud kogupüügi muutmise piirangud
1. Käesoleva määruse kohaldamise 
esimesel aastal kehtivad järgmised 
eeskirjad:

kustutatud

a) kui artikli 5 või artikli 6 kohaldamine 
tooks kaasa lubatud kogupüügi, mis ületab 
eelneva aasta lubatud kogupüüki enam kui 
25%, kehtestab nõukogu lubatud 
kogupüügi, mis ei ole üle 25% suurem 
nimetatud aasta lubatud kogupüügist;
b) kui artikli 5 või artikli 6 kohaldamine 
tooks kaasa lubatud kogupüügi, mis on 
eelneva aasta lubatud kogupüügist üle 25% 
väiksem, kehtestab nõukogu lubatud 
kogupüügi, mis ei ole üle 25% väiksem 
nimetatud aasta lubatud kogupüügist.

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 7 LÕIKE 2 sissejuhatus

2. Alates käesoleva määruse kohaldamise 
teisest aastast kehtivad järgmised eeskirjad:

2. Alates käesoleva määruse kohaldamise 
esimesest aastast kehtivad järgmised 
eeskirjad:

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 7 LÕIKE 2 PUNKT A

a) kui artikli 5 või artikli 6 kohaldamine 
tooks kaasa lubatud kogupüügi, mis ületab 
eelneva aasta lubatud kogupüüki enam kui 
15%, kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, 
mis ei ole üle 15% suurem nimetatud aasta 
lubatud kogupüügist;

a) kui artikli 5 või artikli 6 kohaldamine 
tooks kaasa lubatud kogupüügi, mis ületab 
eelneva aasta lubatud kogupüüki enam kui 
10%, kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, 
mis ei ole üle 10% suurem nimetatud aasta 
lubatud kogupüügist;

Or. pt

Justification

As a result of the successive reductions in TACs over the past years, and in order to limit and 
cushion the impact of the constant reduction in TACs, it is proposed that the maximum 
reduction in TACs be set at 10% a year.

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 37
ARTIKKEL 7 A (uus)

Artikkel 7 a
Lubatud kogupüügi kehtestamine 

erakorralistes tingimustes
Kui STECF on ICESi uusimale raportile 
tuginedes arvamusel, et täiskasvanud 
isendite kogus on alla 25 000 tonni, 
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kehtivad järgmised eeskirjad:
a) kui on ette näha, et artikli 5 
kohaldamine toob lubatud kogupüügi 
kohaldamise aasta lõpuks kaasa 
uusmeremaa merluusi varude täiskasvanud 
isendite koguse suurenemise, millega 
saavutatakse tase üle 25 000 tonni, kehtib 
nimetatud artikkel;
b) kui on ette näha vastupidist, otsustab 
nõukogu Euroopa Komisjoni ettepaneku 
alusel kvalifitseeritud häälteenamusega 
lubatud kogupüügi järgmiseks aastaks, mis 
on väiksem kui artiklis 5 kirjeldatud 
meetodi kohaldamisest tulenev lubatud 
kogupüük.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 38
ARTIKKEL 7 A (uus)

Artikkel 7 a
Liikmesriikidele võimaldatakse 
paindlikkust püügikoormuse vähendamise 
plaani kohaldamisel rahvuslike plaanide 
rakendamise kaudu, mis arvestavad 
erinevates liikmesriikides valitsevat 
olukorda.
Nimetatud meetmete kogum võib sisaldada 
laevade valikulist lammutamist, laevastiku 
ajutisi tööseisakuid ja/või püügipäevade 
suurima arvu kehtestamist aasta ja laeva 
kohta. Sobivaks peetavast meetmete 
kogumist teavitatakse Euroopa Komisjoni, 
kes esitab ülalmainitud kaalutlustele 
tuginedes ettepaneku nõukogule, kes teeb 
kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse.
Liikmesriigi kehtestatud meetmed kehtivad 
kõigile tema suveräänsete õiguste või 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes 
tegutsevatele ühenduse laevadele, lähtudes 
mittediskrimineerimise põhimõttest varude 
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kaitsel.

Or. pt

Justification

To enable the reduction in fishing effort to be achieved through measures targeted exclusively 
at the vessels responsible for the bulk of catches of hake and Norway lobster, without having 
a detrimental effect on other vessels. To ensure that these measures will serve the Community 
interest without harming the interests of national shipowners not concerned by catches of 
hake and Norway lobster.

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 39
ARTIKKEL 8

Kilovatt-päevade suurima lubatud arvu 
kehtestamine

Nõukogu otsustab Euroopa Komisjoni 
ettepanekul kvalifitseeritud 
häälteenamusega iga liikmesriigi 
kalalaevagruppidele, mis eeloleval aastal 
nimetatud varusid püüavad, kilovatt-
päevade suurima lubatud arvu, mis ei ületa 
vastavalt lisas sätestatud tingimustele 
arvutatud kogust.

kustutatud

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 40
ARTIKKEL 9

Andmebaasi loomine ja ülesehitus kustutatud
1. Iga liikmesriik loob andmebaasi, mis 
sisaldab iga artiklis 1 nimetatud 
geograafilise piirkonna, lõikes 2 nimetatud 
võrdlusperioodi iga aasta ning iga tema 
lipu all sõitva ja ühenduse piires 
registreeritud laeva kohta, mis on 
nimetatud perioodi jooksul maale toonud 
mingi koguse norra salehomaari ja/või 
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uusmeremaa merluusi, järgnevat 
informatsiooni:
a) laeva nimi ja internne 
registreerimisnumber;
b) laevale paigaldatud mootorite võimsus 
kilovattides, mõõdetuna vastavalt nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 2930/86;
c) sadamast eemaloldud päevade arv 
vastavalt artiklile 13;
d) maale toodud uusmeremaa merluusi 
kogus tonnides;
e) maale toodud norra salehomaari kogus 
tonnides;
f) kilovatt-päevad, mis saadakse korrutades 
sadamast eemaloldud päevad paigaldatud 
mootorite võimsusega kilovattides.
Andmebaas luuakse hiljemalt järgmiseks 
kuupäevaks: 
a) 31. oktoobriks 2004 kolmeaastase 
võrdlusperioodi 2001, 2002 ja 2003 kohta;
b) pärast 2004. aastat iga aasta 15. juuliks 
eelneva kolmeaastase võrdlusperioodi 
kohta.
3. Andmebaas edastatakse Euroopa 
Komisjonile kirjalikul ja elektroonilisel 
kujul hiljemalt 15. novembriks 2004 lõike 2 
punktis a toodud võrdlusperioodi kohta ja 
vastava aasta 31. juuliks lõike 2 punktis b 
toodud perioodi kohta.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 41
ARTIKKEL 10

Liikmesriikide poolt teostatavad arvutused kustutatud
1. Järgnevad kogused arvutab välja iga 
liikmesriik:
a) keskmine kilovatt-päevade arv 
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võrdlusperioodi jooksul iga artiklis 9 
nimetatud andmebaasi kantud laeva kohta;
b) artiklis 9 nimetatud andmebaasi kantud 
laevade keskmiste kilovatt-päevade koguarv 
punktis a arvutatud keskmiste kilovatt-
päevade arvude summana.
2. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 punktis 
a nimetatud arvutusi vajadusel 
korrigeeritakse, et võtta arvesse nõukogu 
otsusega 97/413/EÜ kehtestatud 
püügikoormuse piirangud.
3. Arvutuste tulemused edastatakse 
Euroopa Komisjonile samaks tähtajaks 
nagu artikli 9 lõikes 3 nimetatud andmed.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 42
ARTIKKEL 11

Kilovatt-päevade jaotamine kustutatud
Iga liikmesriik otsustab igal aastal kilovatt-
päevade suurima lubatud arvu jaotamise 
tema lipu all sõitvate ja ühenduse piires 
registreeritud laevade vahel.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 43
ARTIKKEL 12

Laevade nimekiri kustutatud
1. Kahe kuu jooksul alates artiklis 8 
nimetatud nõukogu otsusest edastab iga 
liikmesriik Euroopa Komisjonile iga 
artiklis 1 nimetatud geograafilise piirkonna 
kohta nimekirja laevade nimede ja 
internsete registreerimisnumbritega, millele 
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eraldati kilovatt-päevi.
2. Kuni liikmesriik edastab Euroopa 
Komisjonile lõikes 1 toodud nimekirjad, 
säilitab kehtivuse viimati Euroopa 
Komisjonile edastatud nimekiri.
Kui ühtegi sellist nimekirja Euroopa 
Komisjonile eelnevalt edastatud ei ole, 
arvatakse nimekirja kuuluvaks laevad, 
mille nimi ja internne 
registreerimisnumber on kantud artiklis 9 
nimetatud andmebaasi viimase 
võrdlusperioodi kohta.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 44
ARTIKKEL 13

Sadamast eemaloldud päevad kustutatud
1. Konkreetsele laevale eraldatud kilovatt-
päevad teisendatakse samaväärseks 
sadamast eemaloldud päevade arvuks, 
jagades kilovatt-päevad laevale paigaldatud 
mootorite võimsusega kilovattides, liites 
selle arvutuse tulemusele 0,5 ja 
ignoreerides kõiki tulemväärtuse 
komakohti või muid murdosi.
2. Sadamast eemaloldud päev on iga pidev 
24-tunnine ajavahemik alates ühte artiklis 
1 nimetatud geograafilisse piirkonda 
sisenemisest või iga sellise ajavahemiku 
osa.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 45
ARTIKKEL 14
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Liikmesriikide kohustused kustutatud
Liikmesriigid tagavad, et ükski artiklis 12 
nimetatud nimekirja kantud laev ei oleks 
sadamast eemal ega viibiks artiklis 1 
nimetatud geograafilistes piirkondades üle 
artikli 13 lõike 1 kohaselt arvutatud arvu 
päevi.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 46
ARTIKKEL 15

1. Laeval, mis ei ole kantud artiklis 12 
nimetatud nimekirja, on keelatud maale 
tuua või ümber laadida uusmeremaa 
merluusi või norra salehomaari, mis on 
püütud artiklis 1 nimetatud geograafilistes 
piirkondades.
2. Kuni liikmesriik loob andmebaasi ja 
edastab selle vastavalt artiklile 9 Euroopa 
Komisjonile, on kõigil selle liikmesriigi 
laevadel keelatud maale tuua uusmeremaa 
merluusi või norra salehomaari, mis on 
püütud mõnest artiklis 1 nimetatud 
geograafilisest piirkonnast.

Laevadel, mille loomuse hulka satub 
episoodiliselt ja juhuslikult merluusi ja/või 
norra salehomaari, on lubatud kaaspüük 
10% püügikorra kohta kuni 5 tonni aastas.

Or. pt

Justification

This measure will avoid discards at sea from vessels which occasionally catch hake and 
Norway lobster and improve the processing of data relating to the management of these 
stocks.

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 47
ARTIKKEL 16

Hoolimata määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 19 a, kohaldatakse sama määruse 

Hoolimata määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 19 a, kohaldatakse sama määruse 
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artikleid 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 j artiklis 
9 nimetatud andmebaasi kantud laevadele, 
mis tegutsevad artiklis 1 nimetatud 
geograafilistes piirkondades.

artikleid 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 j 
laevadele, mis tegutsevad artiklis 1 
nimetatud geograafilistes piirkondades.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 48
ARTIKKEL 16

Teated koormuse kohta kustutatud
Hoolimata määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 19 a, kohaldatakse sama määruse 
artikleid 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 j artiklis 
9 nimetatud andmebaasi kantud laevadele, 
mis tegutsevad artiklis 1 nimetatud 
geograafilistes piirkondades.

Or. pt

Justification

The proposed set of measures is excessive and would create an unmanageable administrative 
burden for fishermen operating in the geographical areas concerned (coastal areas).

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 49
ARTIKKEL 17

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

Erinevalt Euroopa Komisjoni 22. septembri 
1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 
artikli 5 lõikest 2, milles sätestatakse 
liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe 
registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, on 
laeva pardal hoitava uusmeremaa merluusi
hinnangulise koguse lubatud kõikumise piir 
kilogrammides püügipäeviku andmetega 
võrreldes 10%.

Or. pt
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Justification

This will be a more reasonable figure once the general legislation has been approximated 
further, and it will not have an adverse effect on the monitoring of catches.

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 50
ARTIKKEL 18

Maaletoodud koguste kaalumine kustutatud
Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
tagavad, et kõik 50 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi ja/või 50 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud piirkonnast, 
kaalutakse enampakkumise ruumides 
olevatel kaaludel enne müüki.

Or. es

Justification

It is not obligatory to sell frozen fish at auction in Portugal, which means that it would be 
impossible for this provision to be complied with, particularly by a number of vessels trawling 
for crustaceans.

Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 51
ARTIKKEL 18

Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
tagavad, et kõik 50 kg ületavad uusmeremaa 
merluusi ja/või 50 kg ületavad norra 
salehomaari kogused, mis on püütud mõnest 
artiklis 1 toodud piirkonnast, kaalutakse 
enampakkumise ruumides olevatel kaaludel 
enne müüki.

Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
tagavad, et kõik 300 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi ja/või 150 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud piirkonnast, 
kaalutakse enampakkumise ruumides 
olevatel kaaludel enne müüki.

Or. es
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Justification

50 kg is a very small quantity for both species and it would create a series of very costly 
obligations for vessels which would have little impact on the fishery.

Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 20 LÕIGE 1

1. Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
võivad nõuda, et kõik 50 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi või 50 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud geograafilisest 
piirkonnast ning mis selles liikmesriigis 
esmakordselt maale tuuakse, enne 
esmakordse maaletoomise sadamast edasi 
transportimist kaalutaks.

1. Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
võivad nõuda, et kõik 300 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi või 150 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud geograafilisest 
piirkonnast ning mis selles liikmesriigis 
esmakordselt maale tuuakse, enne 
esmakordse maaletoomise sadamast edasi 
transportimist kaalutaks.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 20 LÕIGE 1

1. Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
võivad nõuda, et kõik 50 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi või 50 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud geograafilisest 
piirkonnast ning mis selles liikmesriigis 
esmakordselt maale tuuakse, enne 
esmakordse maaletoomise sadamast edasi 
transportimist kaalutaks.

1. Liikmesriikide pädevad ametiasutused 
võivad nõuda, et kõik 300 kg ületavad 
uusmeremaa merluusi või 150 kg ületavad 
norra salehomaari kogused, mis on püütud 
mõnest artiklis 1 toodud geograafilisest 
piirkonnast ning mis selles liikmesriigis 
esmakordselt maale tuuakse, enne 
esmakordse maaletoomise sadamast edasi 
transportimist kaalutaks.

Or. es

Justification

50 kg is a very small quantity for both species and it would create a series of very costly 
obligations for vessels which would have little impact on the fishery.
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Muudatusettepaneku esitaja: Carmen Fraga Estévez

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 20 LÕIGE 2

2. Erinevalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 13 tuleb 50 kg ületavatele 
uusmeremaa merluusi või norra salehomaari 
kogustele, mis transporditakse mujale kui 
maaletoomis- või impordikohta, lisada 
koopia ühest määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 8 lõikes 1 toodud deklaratsioonidest, 
mis vastab transporditavate liikide 
kogustele. Määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 13 lõike 4 punktis b toodud erandit ei 
kohaldata.

2. Erinevalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 13 tuleb 300 kg ületavatele 
uusmeremaa merluusi või 150 kg ületavatele
norra salehomaari kogustele, mis 
transporditakse mujale kui maaletoomis- või 
impordikohta, lisada koopia ühest määruse 
(EMÜ) nr 2847/93 artikli 8 lõikes 1 toodud 
deklaratsioonidest, mis vastab 
transporditavate liikide kogustele. Määruse 
(EMÜ) nr 2847/93 artikli 13 lõike 4 punktis 
b toodud erandit ei kohaldata.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Rosa Miguélez Ramos

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 20 LÕIGE 2

2. Erinevalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 13 tuleb 50 kg ületavatele 
uusmeremaa merluusi või norra salehomaari 
kogustele, mis transporditakse mujale kui 
maaletoomis- või impordikohta, lisada 
koopia ühest määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 8 lõikes 1 toodud deklaratsioonidest, 
mis vastab transporditavate liikide 
kogustele. Määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artikli 13 lõike 4 punktis b toodud erandit ei 
kohaldata.

2. Erinevalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 
artiklist 13 tuleb 300 kg ületavatele 
uusmeremaa merluusi või 150 kg ületavatele
norra salehomaari kogustele, mis 
transporditakse mujale kui maaletoomis- või 
impordikohta, lisada koopia ühest määruse 
(EMÜ) nr 2847/93 artikli 8 lõikes 1 toodud 
deklaratsioonidest, mis vastab 
transporditavate liikide kogustele. Määruse 
(EMÜ) nr 2847/93 artikli 13 lõike 4 punktis 
b toodud erandit ei kohaldata.

Or. es

Justification

50 kg is a very small quantity for both species and it would create a series of very costly 
obligations for vessels which would have little impact on the fishery.
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Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 56
ARTIKKEL 22

Artikkel 29 B (määrus (EÜ) nr 850/98)

Püük põhjatraalnootadega ja 
kalakorvidega on keelatud geograafilistes 
piirkondades, mille piiriks on joon, mis 
ühendab järgmisi koordinaate:

Antud taastamiskava sihtgrupiks olevad 
liikmesriigid kehtestavad haldusmeetmed, 
arvestades oma sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi, varude konkreetset olukorda ja 
kasutatavaid püügivahendeid.

Lahter 1: Nimetatud meetmed kehtivad kõigi 
laevastike kohta, mis kalastavad Portugali 
või Hispaania suveräänsete õiguste või 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.

Laiuskraad 43°35N, pikkuskraad 004°45W Ülalmainitud meetmete kogum hõlmab:
Laiuskraad 43°45N, pikkuskraad 004°45W 1. kaitsevööndi loomist kolmeks või neljaks 

kuuks igal aastal allpool määratletud 
piirkonnas, et kaitsta norra salehomaari 
varude uuenemist;

Laiuskraad 43°37N, pikkuskraad 005°20W Lahter 1:
Laiuskraad 43°55N, pikkuskraad 005°20W Laiuskraad 36°54N, pikkuskraad 7°40W
Lahter 2: Laiuskraad 36°34N, pikkuskraad 7°40W
Laiuskraad 43°37N, pikkuskraad 006°15W Laiuskraad 36°34N, pikkuskraad 7°19W
Laiuskraad 43°50N, pikkuskraad 006°15W Laiuskraad 36°54N, pikkuskraad 7°19W
Laiuskraad 44°00N, pikkuskraad 006°45W 2. norra salehomaari püügi- ja 

maaletoomiskeeldu kõigile laevastikele 
1. septembrist kuni 31. oktoobrini;

Laiuskraad 43°34N, pikkuskraad 006°45W 3. koorikloomade – viburhännakute, 
kümnejalaliste vähkide, kümnejalaliste ja 
norra salehomaari – püügi- ja 
maaletoomiskeeldu 24. detsembrist kuni 
veebruari viimase päevani;

Lahter 3: 4. kalalaevade lõplikku kõrvaldamist 
nimetatud liike püüdvate kalalaevade 
valikulise lammutamise poliitika kaudu.

Laiuskraad 42°00N, pikkuskraad 009°00W
Laiuskraad 42°27N, pikkuskraad 009°00W
Laiuskraad 42°27N, pikkuskraad 009°30W
Laiuskraad 42°00N, pikkuskraad 009°30W
Lahter 4:
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Laiuskraad 37°45N, pikkuskraad 009°00W
Laiuskraad 38°10N, pikkuskraad 009°00W
Laiuskraad 38°10N, pikkuskraad 009°15W
Laiuskraad 37°45N, pikkuskraad 009°20W
Lahter 5:
Laiuskraad 36°05N, pikkuskraad 007°00W
Laiuskraad 36°35N, pikkuskraad 007°00W
Laiuskraad 36°45N, pikkuskraad 007°18W
Laiuskraad 36°50N, pikkuskraad 007°50W
Laiuskraad 36°25N, pikkuskraad 
007°50W”

Or. pt

Justification

The countries targeted by this recovery plan will be better able to develop strategies for the 
recovery of the stocks, taking account of the nature of their fishing industry and the socio-
economic conditions which need to be protected. Alternatives are proposed which will be less 
harmful for the industry, without altering the main objective of the recovery plan. The 
temporary box defined in this article is based on surveys undertaken in Portugal and Spain in 
various years and on various vessels. The proposed limits cover the channels with the 
greatest concentration of small lobster (data confirmed by IPIMAR), and this box is therefore 
preferable to the Commission's proposals for the same area.

Muudatusettepaneku esitaja: Duarte Freitas

Muudatusettepanek 57
ARTIKKEL 22 A (uus)

Artikkel 22 a
Euroopa Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
esitatakse järeldused merluusi ja norra 
salehomaari varude taastamiskava 
kohaldamise kohta, kaasa arvatud kavaga 
seotud sotsiaalmajanduslikud andmed. 
Nimetatud aruanne koostatakse kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. pt
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