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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu määruse ettepanek, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava 
Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0640)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 
parlamendiga (C6-0197/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 
parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

4. palub nõukogul parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Nõukogu määruse ettepanek, millega 
kehtestatakse süvalesta varude taastamise 
kava Loode-Atlandi 
Kalastusorganisatsiooni raames

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

Coherence with the terminology of the legal rules established in the Council Regulation (EC) 
No 2371/2002 of 20 December 2002.

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõike 1 teine lõik

Kui NAFO siiski leiab, et nimetatud 
lubatud kogupüügi (TAC) piirangutest ei 
piisa süvalesta varude säästva püügi 
tagamiseks, muudab nõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega esimeses lõikes sätestatud 
TACi piiranguid vastavalt NAFO otsusele.

Kui NAFO siiski leiab, et nimetatud 
lubatud kogupüügi (TAC) piiranguid 
tuleks süvalesta varude majandamist 
arvesse võttes ja ettevaatusprintsiipi 
järgides kohandada, muudab nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega esimeses 
lõikes sätestatud TACi piiranguid vastavalt 
NAFO otsusele.

Justification

The TACs for such a long period will be adjusted, increased or reduced, on the basis of the 
scientific council advice. The implementation of the recovery plan should produce an increase 
of the exploitable biomasse at mid-term.
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EXPLANATORY STATEMENT

At its 25th Annual meeting of 15 - 19 September 2003, the Northwest Atlantic Fisheries 
organisation (NAFO) adopted a rebuilding plan for Greenland halibut in the NAFO Sub-area 
2 and divisions 3KLMNO. The plan foresees a reduction of the TAC level until 2007 as well 
as additional control measures to ensure its application.

The Rebuilding Plan objective is to attain a level of exploitable biomass of five years and 
older of 140.000 tonnes on average thus assuring the stock over the long term.

The rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Council Regulation 2287/2003 
of 19 December 2003 which fixed the fishing opportunities and associated conditions for 
certain fish stocks and groups of fish stocks for 2004, and Council Regulation No 27/2005 of 
22 December 2004 establishing the TACs for 2005 applicable in Community waters and, for 
Community vessels, in waters where catch limitations are required.

The Commission proposed to the Council and the Parliament a Council Regulation 
(COM(2004)0640) to implement the NAFO's recovery plan according to the rules provided 
for in Article 5 of Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the 
conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries 
Policy, which is similar to other recovery plans such as hake, cod and sole resources.

The Council proposal is coherent with the basis set in the new fisheries policy. It is in line 
with other recovery plans and includes control measures which are already applied by the 
community fleet operating in the NAFO area.


