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Muudatusettepanek 106
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamust15,

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 107
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Regioonide Komitee 
arvamust,

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 108
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb mere bioloogiliste ressursside 
kaitsele, majandamisele ja kasutamisele. 
Lisaks laieneb ühise kalanduspoliitika 
reguleerimisala seoses selle eesmärke 
toetavate turu- ja finantsmeetmetega 

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb mere bioloogiliste ressursside 
kaitsele, säästvale majandamisele ja
merekeskkonnale põhjustatava mõju 
miinimumini viimisele. Lisaks laieneb 
ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
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magevee bioloogilistele ressurssidele ja 
vesiviljelusele, samuti kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemisele ja 
turustamisele, kui see toimub 
liikmesriikide territooriumil või liidu vetes, 
k.a kalalaevadel, mis sõidavad kolmanda 
riigi lipu all ja on seal registrisse kantud, 
või Euroopa Liidu kalalaevadel või kui 
seda teevad liikmesriikide kodanikud, ilma 
et see piiraks lipuriigi esmavastutust ning 
järgides ÜRO mereõiguse konventsiooni 
artikli 117 sätteid.

seoses selle eesmärke toetavate turu- ja 
finantsmeetmetega magevee bioloogilistele 
ressurssidele ja vesiviljelusele, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete 
töötlemisele ja turustamisele, kui see 
toimub liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, k.a kalalaevadel, mis sõidavad 
kolmanda riigi lipu all ja on seal registrisse 
kantud, või Euroopa Liidu kalalaevadel või 
kui seda teevad liikmesriikide kodanikud, 
ilma et see piiraks lipuriigi esmavastutust 
ning järgides ÜRO mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama 
tootlikkuse kasvu, kalandussektoris 
tegutsejate rahuldavat elatustaset, 
stabiilseid turgusid, tagama ressursside 
kättesaadavuse ning tarnete jõudmise 
tarbijani mõistliku hinna eest.

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-,
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid,
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus- ja 
sotsiaalsete tingimuste toetamise kalapüügi 
ja vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks 
peaks ühine kalanduspoliitika toetama 
tootlikkuse kasvu, kalandussektoris 
tegutsejate rahuldavat elatustaset ja
stabiilseid turgusid ning tagama 
ressursside kättesaadavuse ning tarnete 
jõudmise tarbijani õiglase hinna eest.

Or. nl

Muudatusettepanek 111
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajalise jätkusuutliku majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse stabiilsuse
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, toiduga kindlustatuse tagamist, 
kalandussektoris tegutsejate rahuldavat 
elatustaset, inimväärseid töötingimusi 
neile, kes töötavad selles sektoris, 
stabiilseid turgusid, tagama ressursside 
kättesaadavuse ning tarnete jõudmise 
tarbijani mõistliku hinna eest.

Or. en

Selgitus

See on keeleline muudatus – ei ole selge, mida „tingimuste tagamine” tähendama peaks. 
Pikaajalise jätkusuutliku keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse tagamine 
peaks olema üks ühise kalanduspoliitika peamisi eesmärke. EL impordib praegu umbes 60% 
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kalast, mis liidus tarbitakse. Ühine kalanduspoliitika peaks majandama mereressursse, et 
taastada kalavarud tasemetele, mis tagavad toiduga kindlustatuse Euroopas. Paljusid 
töötajaid, kes ei ole ELi kodanikud – eelkõige need, kes töötavad avamerel – ei kaitse ELi 
sotsiaalsed õigusaktid.

Muudatusettepanek 112
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Alusleping ei tohiks kujutada endast 
takistust liidu kohustusele hallata 
säästvalt mereressursside kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS)17

lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe)18. Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe)19. Nende 

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS)17

lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe)18. Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe)19. Nende 
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rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega. Liikmesriigid, eriti 
Vahemere piirkonna riigid, peaksid lisaks 
viivitamata täitma praegusi rahvusvahelisi 
ja Euroopa õigusakte ning hoiduma 
osalemast „oma” kalurite ja teiste 
liikmesriikide kalurite vahelistes 
jurisdiktsioonilistes lahingutes puhtalt 
natsionalistliku majandusliku kasu 
huvides.

Or. nl

Muudatusettepanek 114
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS)17

lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe)18. Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe)19. Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS)17

lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe)18. Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe)19. Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh alates 
sellest, kui liit 1998. aastal Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguste 
konventsiooni (UNCLOS) ratifitseeris, 
kaitse- ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
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osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid 
võitlema mitmete kalavarude jätkuva 
vähenemise vastu. Seetõttu tuleks liidul 
täiustada oma ühist kalanduspoliitikat, 
seades selle prioriteediks mere 
bioloogiliste ressursside 
kasutamistasemete tagamise, mis 
võimaldaksid varusid taastada ja hoida 
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse aastaks 2015. 
Teadusliku teabe vähesuse puhul võib 
osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 116
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
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Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks mere bioloogiliste ressursside 
kasutamistasemete tagamise, mis 
võimaldaksid varusid taastada ja hoida
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks, et tagatakse, et püütavate 
varude populatsiooni tasemeid taastatakse 
ja hoitakse kõrgemal tasemest, mis 
kindlustaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul tuleks kohaldada
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine peaks põhinema 
asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel.

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine peaks põhinema 
asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel. Samuti 
ei või komisjon võtta ühegi kalavarusid 
puudutava otsuse aluseks liikmesriigi 
monopolistliku teadusasutuse arve ja vaba 
turu jõududel tuleb lasta teha oma tööd 
(riigi) kalavarude määramisel.

Or. nl

Muudatusettepanek 118
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine peaks põhinema 
asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel.

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik majandamine peaks põhinema 
asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel.
Ettevaatusprintsiipi kohaldatakse, kui 
teaduslike tõendid on ebapiisavad, 
mittetäielikud või ebakindlad.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama merekeskkonna kaitset, eriti aga 
hea keskkonnaseisundi saavutamist 
hiljemalt 2020. aastaks, nagu on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 123.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 120
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama (8) Ühine kalanduspoliitika toetab
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merekeskkonna kaitset, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 123.

merekeskkonna kaitset, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 123.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama 
merekeskkonna kaitset, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 123.

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama 
merekeskkonna kaitset, kõikide 
kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate 
liikide säästvat majandamist, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 123.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kalavarude majandamises tuleks (9) Märgib rahuloluga, et Euroopa 
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kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 
soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

kalurid teevad kõik, mis on nende 
võimuses, et võtta kasutusele
keskkonnateadlik lähenemisviis
kalavarude majandamisele ja viia 
miinimumini ning järk-järgult kaotada
soovimatu püük; nõuab seetõttu sellega 
seoses tungivalt, et komisjon jagaks 
pulsskalapüügi lubasid nii kiiresti ja nii 
laialdaselt kui võimalik, sest see süsteem 
on eriliselt keskkonnasõbralik, eriti 
laevade kütusetarbimise vähendamiseks.

Or. nl

Muudatusettepanek 123
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kalavarude majandamises tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 
soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

(9) Kalavarude majandamises tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, et piirata püügitegevuse 
keskkonnamõjusid kalavarudele, 
mittesihtliikidele, elupaikadele ja 
merepõhjale, ning soovimatu püük tuleks 
vähendada miinimumini ja järk-järgult 
lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
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vööndis, on toiminud rahuldavalt ning 
soodustanud kalavarude kaitset, piirates 
püügikoormust liidu vete kõige 
tundlikumas osas. Need eeskirjad on alles 
hoidnud ka traditsioonilised 
püügitegevused, millest sõltub väga suurel 
määral teatavate rannikukogukondade 
sotsiaalne ja majanduslik areng. Nimetatud 
eeskirjade kohaldamist tuleks seetõttu 
jätkata.

vööndis, on toiminud rahuldavalt ning 
soodustanud kalavarude kaitset, piirates 
püügikoormust liidu vete kõige 
tundlikumas osas. Need eeskirjad on alles 
hoidnud ka traditsioonilised 
püügitegevused, millest sõltub väga suurel 
määral teatavate rannikukogukondade 
sotsiaalne ja majanduslik areng. Nimetatud 
eeskirjade kohaldamist tuleks seetõttu 
jätkata; ähvardused ja rünnakud ELi 
liikmesriigi kalalaevade vastu kohalike 
rannaäärsete kalurite poolt tuleb siiski 
igakülgselt hukka mõista, nagu ka „oma” 
rahvuslike (rahvusvaheliste)
merekaartide, nt nende, mida kahjuks 
kasutab Prantsusmaa, väärkasutamine.

Or. nl

Muudatusettepanek 125
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte ümbruses, sest 
need aitavad säilitada nimetatud saarte 
kohalikku majandust ja avaldavad mõju 
saarte struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
sadamates registreeritud kalalaevad.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 126
Linda McAvan



AM\895055ET.doc 15/95 PE483.857v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mitmeaastased kavad peaksid 
võimaluse korral hõlmama mitmesuguseid
kalavarusid, kui neid varusid kasutatakse 
ühiselt. Mitmeaastased kavad peaksid 
looma aluse kalapüügivõimaluste 
kindlaksmääramisele ja neis tuleks 
sätestada asjaomaste varude ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutliku kasutamise
koguseliselt mõõdetavad ülesanded, 
määratledes selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks.

(17) Mitmeaastased kavad peaksid 
võimaluse korral hõlmama nii ühe varu 
püüki kui ka mitme varu koospüüki. 
Mitmeaastased kavad peaksid looma aluse 
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisele 
kooskõlas parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannetega, asjaomaste 
varude ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutliku majandamise koguseliselt 
mõõdetavate ülesannetega, määratledes 
selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks. Mitmeaastased kavad 
peaksid sisaldama laevastiku 
püügivõimsuse ja kättesaadavate 
kalapüügivõimaluste vahelise tasakaalu 
hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ettevõtja ei tohiks saada soovimatu 
saagi lossimisest täieulatuslikku 
majandustulu. Kalavarude kaitse 
seisukohalt alamõõduliseks liigitatud 
lossitud kalasaagi kasutus peaks olema 
piiratud ning seda ei tohiks müüa 
inimtoiduks. 

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 128
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kalavarudele, millede suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad saagi 
ja/või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel.

(21) Kalavarudele, millede suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada saagi ja püügikoormuse 
piirnormid, et tagada, et kasutusmäärad ei 
ohusta eesmärki taastada ja hoida 
püütavate liikide populatsioonid kõrgemal 
tasemetest, mis saavad anda maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust aastaks 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning teatavate 
rannikuäärsete kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, on vaja tagada püügitegevuse
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest.

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning teatavate 
rannikuäärsete kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, on vaja tagada merega seotud 
tegevuse suhteline stabiilsus 
püügivõimaluste eraldamise läbi 
liikmesriikidele, kusjuures aluseks 
võetakse iga liikmesriigi prognoositav osa 
varudest.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
esitada komisjonile põhjendatud taotlusi 
meetmete väljatöötamiseks ühise 
kalanduspoliitika raames, mis aitaksid
liikmesriikidel vastu võtta meetmeid oma 
kohustuste täitmiseks, mis seoses 
erikaitsealadega on sätestatud nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta)26 artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta)27 artiklis 6 ning 
seoses merekaitsealadega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv))28 artikli 13 lõikes 4.

(24) Liikmesriigid reguleerivad 
püügitegevust, mis mõjub negatiivselt 
nende vete kindlaksmääratud paikade 
kaitsestaatusele, viisil, mis aitaks
liikmesriikidel vastu võtta meetmeid oma 
kohustuste täitmiseks, mis seoses 
erikaitsealadega on sätestatud nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta)26 artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta)27 artiklis 6 ning 
seoses merekaitsealadega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv))28 artikli 13 lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis vastu 
võtta kõik liidu kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldatavad meetmed ei ole liidu muude 
liikmesriikide kalalaevade suhtes 
diskrimineerivad ja kui kohaldamisele on 
eelnenud nõustamine ning kui liit ei ole 
vastu võtnud kõnealuses 12 meremiili 
laiuses vööndis kaitset ja majandamist 

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis vastu 
võtta kõik liidu kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldatavad meetmed ei ole liidu muude 
liikmesriikide kalalaevade suhtes
diskrimineerivad ja kui kohaldamisele on 
eelnenud nõustamine ning kui liit ei ole 
vastu võtnud kõnealuses 12 meremiili 
laiuses vööndis kaitset ja majandamist 
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käsitlevaid erimeetmeid. käsitlevaid erimeetmeid; 
liikmesriikidevahelise arbitraaži korral 
peaks kohal viibima vähemalt üks vastava 
riikliku järelevalveasutuse sõltumatu 
esindaja.

Or. nl

Muudatusettepanek 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 
kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, peaksid püügikontsessioonid 
olema ülekantavad ja renditavad.

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 
kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, peaksid püügikontsessioonid 
olema ülekantavad ja renditavad. Need 
kokkulepped ei tohiks siiski olla liialt 
piiravad või takistada püügivõimsuse 
tõhusat vähendamist.

Or. lt

Muudatusettepanek 133
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele.
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele.
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
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kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega, järgides samu rahvusvahelisi 
eeskirju ja rahvusvahelisi konventsioone 
ning eeskätt Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni (UNCLOS).

Or. el

Muudatusettepanek 134
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja majandamise piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, läbipaistvuse ja 
sidusrühmade osalemise suurendamist ning 
võideldes ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga.

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja säästva majandamise piirkondlike 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, läbipaistvuse ja 
sidusrühmade osalemise suurendamist ning 
võideldes ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete (39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
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sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise; positiivne 
investeeringult saadav tulu ELi jaoks 
peaks siin olema otsustav tegur ja see ei 
tohiks olla mingit liiki varjatud 
arenguabi.

Or. nl

Muudatusettepanek 136
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama 
koguda andmeid kalavarude ja praeguse 
püügikoormuse kohta ning luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
oluliseks elemendiks peaks olema 
inimõiguste ülddeklaratsioonis ja muudes 
asjakohastes rahvusvahelistes inimõigusi 
käsitlevates dokumentides sätestatud 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste 
austamine ning seda tuleks reguleerida 
inimõigusi käsitlevas erisättes.

(41) (Jätkusuutlike) kalanduskokkulepete 
oluliseks ja vajaduse korral siduvaks 
elemendiks peaks olema inimõiguste 
ülddeklaratsioonis ja muudes asjakohastes 
rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates 
dokumentides sätestatud demokraatlike 
põhimõtete ja inimõiguste austamine ning 
seda tuleks reguleerida inimõigusi 
käsitlevas erisättes. See klausel ja selle 
järgimine mängivad ühtlasi määravat 
rolli seoses kõnealuste kolmandate 
riikidega sõlmitud kalanduskokkulepete 
võimaliku jätkamisega.

Or. nl

Muudatusettepanek 138
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Vesiviljelus peaks toetama toidu 
jätkusuutlikku tootmist kogu liidu piires, 
tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse 
Euroopa kodanikele ning toetades kogu 
maailmas üha kasvavat nõudlust veeandide 
järele.

(42) Vesiviljelus peaks toetama toidu 
jätkusuutlikku tootmist kogu liidu piires, 
tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse 
Euroopa kodanikele ning toetades kogu 
maailmas üha kasvavat nõudlust veeandide 
järele. Vesiviljelus ei tohiks suurendada 
looduslike populatsioonide 
püügikoormust ja selle suhtes tuleks enne 
iga laiendamist kohaldada 
keskkonnamõju hinnangut.

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu Euroopa 2020. aasta 
strateegiat ning aitama saavutada 
nimetatud strateegias30 kavandatud 
eesmärke.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 140
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Vesiviljeluse spetsiifilisuse tõttu on 
vaja nõuandekomisjoni, kes konsulteeriks 
sidusrühmadega vesiviljelust mõjutada 
võivates liidu poliitika küsimustes.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 141
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni 
loomiseks ning olemasolevate 

välja jäetud



AM\895055ET.doc 23/95 PE483.857v01-00

ET

nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse 
Musta mere erilisi omadusi.

Or. nl

Muudatusettepanek 142
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tuleks anda komisjonile 
volitus võtta asutamislepingu artikli 290 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
kalandusega seotud meetmete 
määratlemiseks, et leevendada 
püügitegevuse mõju kaitsealustes 
eripiirkondades; kogu püütud saagi 
lossimise nõude kohandamist, et viia see 
kooskõlla liidu rahvusvaheliste 
kohustustega; kohustuste täitmatajätmise 
korral mitmeaastaste kavade või tehniliste 
meetmete raames võetavaid
kaitsemeetmeid; laevastike 
püügivõimsuste ülempiiride 
ümberarvutamist; liidu kalalaevade 
omaduste ja tegevuse kohta esitatavate 
andmete kindlaksmääramist; uute 
kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojektide 
läbiviimise eeskirjade koostamist ja III 
lisas muudatuste tegemist 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
kindlaksmääramise ning nende koosseisu 
ja toimimise kohta.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 143
Lucas Hartong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Komisjonile tuleks anda 
rakendusvolitused, et tagada ühesugused 
tingimused tehniliste operatiivnõuete 
rakendamiseks kalalaevastiku registrite ja 
kalavarude majandamisega seotud 
erinevate andmeedastusvõimaluste 
järgimisel. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes31.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 144
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist ning

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset ja 
säästvat majandamist ning

Or. en

Selgitus

Mereressursside säästev majandamine ulatub kaugemale vaid kasutamisest ja hõlmab 
kalavarude vastutustundlikku majandamist.

Muudatusettepanek 145
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist ning

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Mereressursside jätkusuutlik kasutamine on pikaajalise kalandussektori ja kalavarude 
majandamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 146
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist ning

(a) mere bioloogiliste ressursside ja 
magevee bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja säästvat kasutamist ning

Or. en

Muudatusettepanek 147
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) magevee bioloogilisi ressursse,
vesiviljelust ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist 
ühist kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

(b) jätkusuutlikku vesiviljelust ning 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ja turustamist ühist kalanduspoliitikat 
toetavate turu- ja finantsmeetmete abil.
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Or. en

Muudatusettepanek 148
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) magevee bioloogilisi ressursse, 
vesiviljelust ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist 
ühist kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

(b) magevee bioloogilisi ressursse, 
magevee ja mere vesiviljelust ning 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ja turustamist ühist kalanduspoliitikat 
toetavate turu- ja finantsmeetmete abil.

Or. en

Selgitus

Tekst peaks selgesti selgitama, et kõik vesiviljeluse liigid jäävad ühise kalanduspoliitika 
reguleerimisalasse seoses turumeetmete ja rahalise toe meetmetega.

Muudatusettepanek 149
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tööhõive edendamist ja 
rannikukogukondade arendamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 150
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandusliku,
keskkonnaalase ja sotsiaalse stabiilsuse
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

Or. en

Selgitus

See kujutab endast keelelist muudatust – ei ole selge, mida „tingimuste tagamine” tähendama 
peaks. Pikaajalise jätkusuutliku keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse 
tagamine peaks olema üks ühise kalanduspoliitika peamisi eesmärke.

Muudatusettepanek 151
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-,
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus kindlustavad 
pikaajalise keskkonnaalase 
jätkusuutlikkuse, mis on majandus- ja 
sotsiaalsete tingimuste eeltingimus ja 
toetab toiduvarude kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 152
János Áder

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus aitavad kaasa 
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keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

terve mere- ja mageveekeskkonna 
edendamisele, loovad pikaajalised 
jätkusuutlikud majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsed tingimused ja aitavad kaasa
toiduvarude kättesaadavuse toetamisele.

Or. en

Selgitus

Teatavad kalanduse (nt väikesemahuline, rannalähedane püük) ja vesiviljeluse (nt ulatuslik 
vesiviljelus) liigid saavad aidata kaasa tervemale keskkonnale. Tuleb selgesti näidata, et 
ühine kalanduspoliitika julgustab neid tegevusi.

Muudatusettepanek 153
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus on pikas plaanis 
keskkonnasäästlikud, et saavutada 
aluslepingu eesmärgid ja luua 
pikaajalised jätkusuutlikud majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsed tingimused ja 
toetada toiduvarude kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, et mere 

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks seal, kus 



AM\895055ET.doc 29/95 PE483.857v01-00

ET

bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

võimalik, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en

Selgitus

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse sihttasemed tuleb saavutada järkjärguliselt, ilma 
dramaatiliste negatiivsete sotsiaalmajanduslike tagajärgedeta kalandussektorile.

Muudatusettepanek 155
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid 2015. 
aastaks seal, kus võimalik, võttes arvesse 
mitme liigiga püügipiirkondade 
keerukust.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude ja vesiviljeluse 
majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi 
ning tagatakse, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse kõikide püütavate 
liikide varude populatsioonid tasemetel, 
mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid või 
asjaomast asendusväärtust aastaks 2015 
ning ületavad 2020. aastaks 
maksimaalseks majanduslikuks kasuks 
vajalikke tasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühine kalanduspoliitika aitab kaasa 
hiljemalt 2020. aastaks hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele ja 
hoidmisele, nagu direktiivis 2008/56/EÜ 
sätestatud, sh konkreetsemalt sellele, et 
kõik püütavate liikide varud näitaksid 
populatsiooni vanuselist ja suuruselist 
koosseisu, mis viitab tervetele varudele, 
ning näitajaid 1, 2, 3, 4, 6, 9 ja 10.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügi ja vesiviljelusega mere 
ökosüsteemile avaldatavat negatiivset mõju
ja tagada, et nende tegevustega toodetud 
jäätmeid ei lasta merre.

Or. ro

Muudatusettepanek 159
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
viia miinimumini kalapüügiga mere 
ökosüsteemile avaldatav mõju.

Or. en

Selgitus

Kalanduse keskkonnamõju miinimumini viimine on merestrateegia direktiivi peamine eesmärk 
ja ühise kalanduspoliitika määrus peab seda kajastama.

Muudatusettepanek 160
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse 
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suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et viia miinimumini ja 
võimaluse korral kaotada kalapüügiga 
mere ökosüsteemile avaldatav mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügi ja vesiviljelusega mere 
ökosüsteemile avaldatavat mõju ja tagada, 
et see ei kahjusta kõnealuste 
ökosüsteemide tulevast toimimist, 
mitmekesisust ja terviklikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse 
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et piirata kalapüügiga mere 
ökosüsteemile avaldatavat mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 163
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühine kalanduspoliitika edendab 
rannikukogukondade säästlikku arengut 
ja heaolu, kalandustöötajate tööhõivet ja 
töötingimusi ning -ohutust.

Or. pt

Muudatusettepanek 164
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine poliitika kalanduse valdkonnas
on vastavuses liidu keskkonnaalastes 
õigusaktides esitatud nõuetega ning aitab 
kaasa selle eesmärkide saavutamisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 165
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid, austades ühtlasi muid 
olemasolevaid kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 166
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika vastab täielikult 
liidu keskkonnaalastele õigusaktidele, 
nagu aluslepingu artiklis 11 sätestatud.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika annab oma 
osa laiaulatuslike ja kindlate teaduslike 
andmete kogumisse.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalandusest sõltuvaid kogukondi ei 
mõjutata negatiivselt selle 
üleminekuperioodi vältel.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Ühine kalanduspoliitika pooldab 
regionaliseeritud poliitikat, et võimaldada 
liikmesriikidel töötada välja ja rakendada 
majandamiskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) (a) tagama, et kalapüügivõimalused 
seatakse tasemetele, mis taastavad ja 
hoiavad kõikide püütavate liikide varude 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid või 
asjaomast asendusväärtust aastaks 2015, 
ja need määratakse kindlaks parimate 
kättesaadavate teaduslike andmete ja 
nõustamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise; 

(a) viima miinimumini ja võimaluse 
korral kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide kaubanduslike ja magevee 
kalavarude kõikide püükide, välja arvatud 
nende, mis võivad vette tagasilaskmise üle 
elada, lossimise;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise; 

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi selektiivsete püüniste ja 
muude vahendite abil ning kindlustama 
järk-järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise;

Or. en

Selgitus

Eesmärk ei ole lihtsalt lossida seda, mis oleks vette tagasi lastud, vaid vähendada esmalt 
soovimatut püüki. Seda tuleb muudatusettepanekus selgitada.

Muudatusettepanek 173
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
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järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise; 

järgult kõikide püütud kalavarude, välja 
arvatud mittesihtliikide, millel on 
tõendatud kõrge ellujäämise määr pärast 
vette tagasilaskmist, lossimise;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise; 

(a) kaotama kaubanduslike ja 
mittekaubanduslike kalavarude soovimatu
ja omavolilise püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise ilma uusi turgusid loomata või 
olemasolevaid laiendamata;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagama, et asjakohase teadusliku 
nõustamise abil määratletud 
jätkusuutlikke kalapüügitasemeid ei 
ületata;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagama, et kalapüügivõimalused on 
kooskõlas parima kättesaadava teadusliku 
nõuandega;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) andma oma osa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisse ja 
säilitamisse, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv), artikli 1 lõikes 1 
sätestatud;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) piirama kalalaevade arvu ja liiki, 
millel on lubatud kala püüda, vastavalt 
eesmärgile taastada ja hoida püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
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saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid, 
et vältida püügivõimsuse koondumist ja 
tunnustada rannalähedase kalanduse 
potentsiaali toetada rannikuäärseid 
kogukondi ja aidata kaasa hea 
ökoloogilise seisundi saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

(b) looma tingimused tõhusaks ja 
jätkusuutlikuks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, kus juurdepääs ressurssidele 
põhineb võrdsetel ja läbipaistvatel 
kriteeriumidel;

Or. en

Selgitus

Neid kriteeriume on vaja, et määratleda jätkusuutlik kalapüük ja seda hinnata, ning see peaks 
tagama, et kõige säästvamal kalapüügil on juurdepääs kalavarudele.

Muudatusettepanek 180
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
keskkonnalaselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku kalamajanduse 
raames, et toetada toiduga kindlustatust ja 
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töökohtade loomist rannikualadel;

Or. pt

Muudatusettepanek 181
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

(b) looma tingimused tõhusaks 
keskkonnasäästlikuks ja väikese mõjuga 
kalapüügiks majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku-, 
sisemaa- ja maapiirkondades, tagades 
samal ajal, et kõnealustel menetlustel ei 
ole negatiivseid mõjusid ökosüsteemile;

Or. en

Muudatusettepanek 183
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt c



AM\895055ET.doc 41/95 PE483.857v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

(c) edendama liidu tegevust jätkusuutliku
vesiviljeluse valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 184
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

(c) edendama liidu keskkonnasäästliku, 
ökosüsteemipõhise vesiviljeluse 
valdkonna säästlikku majandamist ja 
arengut, et toetada toiduga kindlustatust 
ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

(c) tagama, et liidu tegevus vesiviljeluse 
valdkonnas on keskkonnasäästlik ja toetab
toiduga kindlustatust ning tööhõivet 
ranniku- ja maapiirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 186
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist;

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
parandamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist;

Or. pt

Muudatusettepanek 187
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist;

(d) edendama mereressursside võrdset 
jaotamist, et toetada rahuldava 
elatustaseme saavutamist rannikuäärsetele 
kogukondadele, mis sõltuvad kalapüügist;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtma arvesse tarbijate huvisid; (e) kaitsma tarbijate huvisid, tagades, et 
märgistus on selge, üksikasjalik ja täpne 
ning kindlustades kalandus- ja 
vesiviljelustoodete jälgitavuse kogu 
toiduahelas;

Or. en



AM\895055ET.doc 43/95 PE483.857v01-00

ET

Muudatusettepanek 189
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
andmete kogumise ja haldamise.

(f) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
kindlate ja ajakohaste tehniliste, 
keskkonnaalaste ja sotsiaalmajanduslike 
andmete kogumise, mida on vaja 
kalanduse ja vesiviljeluse 
ökosüsteemipõhiseks haldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 190
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama läheduse põhimõttel 
juhtimise, mis kaasaks sektori ja sellest 
sõltuvad kogukonnad poliitika, suuniste ja 
juhtimismeetmete väljatöötamisse ja 
rakendamisse ning milles võetaks arvesse 
eri liikmesriikide ja kalanduspiirkondade 
eripärasid.

Or. pt

Muudatusettepanek 191
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene lõik – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama kalandusreservide loomise;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edendab väikese keskkonnamõjuga 
püüniste ja tavade kasutuselevõttu

Or. en

Muudatusettepanek 193
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühises kalanduspoliitikas juhindutakse
järgmistest hea valitsemistava 
põhimõtetest: 

Ühises kalanduspoliitikas kohaldatakse
järgmisi hea valitsemistava põhimõtteid:

Or. en

Muudatusettepanek 194
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt a a (uus)



AM\895055ET.doc 45/95 PE483.857v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liidu tasandil kindlaksmääratud 
eesmärkide ja üldsuuniste täitmiseks 
vajalike otsuste detsentraliseerimine 
riiklikule, piirkondlikule ja kohalikule 
tasandile;

Or. pt

Muudatusettepanek 195
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
nõuandeid järgivate meetmete 
kehtestamine, pidades silmas, et piisava 
teadusliku teabe puudumist ei või 
kasutada kaitse- ja majandamismeetmete 
edasilükkamise või mittevõtmise 
põhjendusena;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) iga kalapüügipiirkonna 
geograafilise eripära ja spetsiifiliste 
omaduste määratlemine ning 
tunnustamine;

Or. el
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Muudatusettepanek 197
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – esimene lõik – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) vajadus võtta kasutusele tõhusad ja 
pragmaatilised meetmed;

Or. el

Muudatusettepanek 198
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kalandustoodete ja mereandide 
jälgitavus;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) halduskulude vähendamine;

Or. el

Muudatusettepanek 200
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kohandatud, reaalajas 
majandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja Euroopa Liidu 
muude poliitikatega.

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja Euroopa Liidu 
muude poliitikatega, eelkõige ELi 
olemasolevate keskkonnaalaste 
õigusaktidega ja rahvusvaheliste 
õiguslikult siduvate lepingutega, tagades 
samas poliitikavaldkondade 
arengusidususe.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) keskkonna- ja strateegilise mõju 
hinnangute kohaldamine;

Or. en
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Selgitus

Need on ELi õiguses kinnistunud põhimõtted ja moodustavad hea valitsemistava lahutamatu 
osa.

Muudatusettepanek 203
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) keskkonna- ja strateegilise mõju 
hinnangute kohaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda;

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
kõrgeim teoreetiline tasakaalus saagikus,
mida saab kalavarust püsivalt välja püüda 
(keskmiselt) olemasolevate (keskmiste) 
keskkonnatingimuste juures ilma 
taastootmisprotsessi märkimisväärselt 
mõjutamata;

Or. en

Selgitus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni määratlus on 
täpsem kui praegu kasutatav maksimaalse jätkusuutliku saagikuse määratlus.

Muudatusettepanek 205
Linda McAvan
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda;

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda ja mis 
tagab varude taastumise maksimaalsetele 
arvukuse tasemetele, mida praegused 
ökoloogilised tingimused lubavad;

Or. en

Selgitus

Varud on mitmel juhul ammendunud olukorras ja oluliselt allpool oma ajaloolisi tasemeid,
sageli suuresti ülepüüdmise tõttu. „Maksimaalne jätkusuutlik saagikus” peaks seetõttu 
viitama täieliku rohkuse potentsiaalsele tasemele, võttes arvesse muutusi ökoloogilistes 
tingimustes aja jooksul, mille kohta me teame, et see on ajalooliselt võimalik ja seda saab 
saavutada aktiivsete, ökosüsteemipõhiste lähenemisviisidega kalanduse majandamisele (nt 
keelualad, mis on koondatud noorkalade kasvualadele ja kudemisaladele), mis omakorda viib 
varu suuruse taastumiseni selle kõige täielikuma potentsiaalini.

Muudatusettepanek 206
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda;

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim keskmine saak, mida võib 
kalavarust määramata aja jooksul välja 
püüda, mis saavutatakse, taastades ja 
hoides varu biomassi tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid, 
ja vähendades kalastussuremuse püsivalt 
tasemetele alla maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse läve;

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda;

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda ilma
selle varu taastootmise protsessi 
kahjustamata ja varu lõppemist 
põhjustamata ning viitab nii FMSY-le kui 
ka SSBMSY-le; juhul kui maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust ei saa kindlaks 
määrata, kohaldatakse komisjoni otsuse 
2010/477/EL, mis käsitleb merevete hea 
keskkonnaseisundi kriteeriume ja 
metodoloogilisi standardeid 
merestrateegia raamdirektiivi jaoks 
(direktiiv 2008/56/EÜ), B osa kirjeldustes 
3.1 ja 3.2 sätestatud metodoloogiaid, et 
määrata kindlaks sobiv asendusväärtus;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püütavad liigid” – liigid, mille suhtes 
rakendatakse püügikoormust/mida 
kasutatakse, sh liigid, mida ei lossita, vaid 
püütakse kaaspüügina või mida püük 
mõjutab;

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks;

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – kooskõlas ÜRO 1995. 
aasta kalavarude kokkuleppe artiklis 6 
sätestatud määratlusega tähendab, et kui 
teadusinfo on ebakindel, 
ebausaldusväärne või ebapiisav, on vaja 
olla ettevaatlikum ja piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks;

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – lähenemisviis, mida 
kohaldatakse kooskõlas ÜRO 1995. aasta 
kalavarude kokkuleppega (artikkel 6 ja II 
lisa) ja mille kohaselt piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks ja see peab ergutama täiendavate 
majandamis- ja kontrollimeetmete 
rakendamist seoses iga püügitegevusega, 
mida võidakse lubada;
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Or. en

Muudatusettepanek 211
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui kalapüügi otsene ja kaudne mõju 
mere ökosüsteemidele on nõrk ega kahjusta 
nende toimimist, mitmekesisust ega 
terviklikkust tulevikus;

– „ökosüsteemipõhine kalavarude 
majandamine” – lähenemisviis, mis 
kaalub igasugust koormust mere 
bioloogilistele ressurssidele ja millega 
kindlustatakse, et mere ökosüsteemidest ja 
mere bioloogilistest ressurssidest saadakse 
suurt kasu, samas kui kalapüügi otsene ja 
kaudne mõju mere ökosüsteemidele on 
nõrk ega kahjusta nende toimimist, 
mitmekesisust ega terviklikkust tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui kalapüügi otsene ja kaudne mõju 
mere ökosüsteemidele on nõrk ega 
kahjusta nende toimimist, mitmekesisust 
ega terviklikkust tulevikus;

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui kalapüügi ja muu inimtegevuse 
otsene ja kaudne individuaalne või 
kumulatiivne mõju mere ökosüsteemidele 
on miinimumini viidud ega kahjusta nende 
toimimist, mitmekesisust ega terviklikkust 
tulevikus ja milles ökosüsteemi struktuuri 
ja toimimist märkimisväärselt ei 
moonutata;
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Or. en

Muudatusettepanek 213
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kaheksas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästev kasutamine” – varu või 
kalavarude rühma kasutamine viisil, mis 
taastab ja hoiab neid tasemetel, mis 
kindlustaksid maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse, ilmutab populatsiooni tervet 
vanuselist ja suuruselist koosseisu ning 
millel ei ole negatiivset mõju mere 
ökosüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – üheteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm 
kalavaru või kalavarude rühma lossimiseks
teataval ajavahemikul; 

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm 
kalavaru või kalavarude rühma püügiks
teataval ajavahemikul;

Or. en

Selgitus

Kui kõik püütud kalad tuleb lossida, ei ole vaja viidata „lossimisele” „püügi piirnormides” –
see viide on ebaoluline ja tuleks muuta „püügiks”.

Muudatusettepanek 215
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – üheteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm 
kalavaru või kalavarude rühma lossimiseks
teataval ajavahemikul; 

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm 
kalavaru või kalavarude rühma püügiks
teataval ajavahemikul;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kaheteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kaitse piirväärtused” – kalavaru 
populatsiooni parameetrite (biomass või 
kalastussuremus) väärtused, mida 
kasutatakse kalavarude majandamisel, 
näiteks lubatava bioloogilise riski või 
soovitud saagikustaseme 
kindlaksmääramisel;

– „kaitse piirväärtused” – kalavaru 
populatsiooni parameetrite (biomass või 
kalastussuremus) väärtused, mida 
kasutatakse kalavarude majandamisel, 
näiteks seoses maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse või parima asendusväärtusega 
ja kajastades populatsiooni tervet 
vanuselist ja suuruselist koosseisu, 
kalastussuremuse määra, mis loob 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust, 
tuleks pidada piirväärtuste 
miinimumstandardiks kooskõlas ÜRO 
1995. aasta kalavarude kokkuleppega;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmeteistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, – „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
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mis on mõeldud soovimatu asjade käigu
vältimiseks või kaitseks selle eest;

mis on mõeldud kaitsma või vältima mere 
bioloogiliste ressursside kasutamist, mis 
ületab jätkusuutliku taseme, sh kaitse 
piirväärtused, või kasutamise negatiivset 
mõju mere ökosüsteemile;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmeteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusmeede” – meede, mis hõlmab 
ettevaatusprintsiipi, nagu aluslepingu 
artikli 191 lõike 2 esimeses lõigus 
osutatud, hõlmates järgmist, kuid mitte 
ainult: kaitsemeetmed, tehnilised 
meetmed ja meetmed, mis on seotud 
varude säästva kasutamisega; ja 
kooskõlas ÜRO 1995. aasta kalavarude 
kokkuleppe artiklis 6 sätestatud 
määratlusega tähendab, et kui teadusinfo 
on ebakindel, ebausaldusväärne või 
ebapiisav, on vaja olla ettevaatlikum ja 
piisava teadusinfo puudumist ei tohi 
kasutada põhjusena, et edasi lükata või 
jätta tarvitusele võtmata meetmed 
sihtliikide, nendega seotud või nendest 
sõltuvate liikide ning mittesihtliikide ja 
nende elukeskkonna kaitseks;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – neljateistkümnes taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „tehnilised meetmed” – meetmed, 
millega reguleeritakse väljapüügi liigilist 
koostist ja suuruse järgi jaotumist ning 
kalapüügi mõju ökosüsteemi osadele, 
nähes ette tingimused, millele püüniste 
kasutamine ja struktuur peavad vastama, 
ning piiravad juurdepääsu 
püügipiirkondadele;

– „tehnilised meetmed” – meetmed, 
millega reguleeritakse väljapüügi liigilist 
koostist ja suuruse järgi jaotumist ning 
kalapüügi mõju ökosüsteemi osadele või 
ökosüsteemi toimimisele, nähes ette 
tingimused, millele püüniste kasutamine ja 
struktuur peavad vastama, ning piiravad 
juurdepääsu püügipiirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kaheksateistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalandusreserv” – täpselt määratletud 
geograafiline ala liikmesriigi 
rannikuäärsetes territoriaalvetes, milles 
kõik püügitegevused on keelatud;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – üheksateistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/8635

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva suutlikkus kala 
püüda. Näitajad, mida saab kasutada 
püügivõimsuse määramiseks, on laeva 
omadused, sh laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/8635



AM\895055ET.doc 57/95 PE483.857v01-00

ET

artiklites 4 ja 5, püünis ja 
kalapüügitehnika, mida laev kasutab, ja 
kalapüüdmisel veedetud päevade arv;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – üheksateistkümnes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/8635 

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/8635

artiklites 4 ja 5, laeva püünise liik, nagu 
komisjoni määruse 404/2011 XI lisas 
määratletud, ja kasutavate püüniste hulk;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 
rahalise hüvitise eest juurdepääs varudele 
või vetele.

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 
rahalise hüvitise eest, mis toetab kohalikku 
kalandussektorit, erilise rõhuasetusega 
teaduslike andmete kogumisele, 
järelevalvele ja kontrollile, juurdepääs 
varudele või vetele, et säästvalt kasutada 
osa mere bioloogiliste ressursside 
ülejäägist.

Or. en
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Muudatusettepanek 224
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „peamised kalade elupaigad” – haprad 
ja eluliselt tähtsad mereelupaigad, mida 
tuleb kaitsta nende rolli tõttu kalaliikide 
ökoloogiliste ja bioloogiliste vajaduste 
rahuldamisel, sh kudemis-, kasvu- ja 
toitumispaigad.

Or. en

Selgitus

Viitab muudatusettepanekule artikli 8 kohta.

Muudatusettepanek 225
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „hea keskkonnaseisund” – nagu 
direktiivi 2008/56/EÜ artiklis 9 lõikes 3 
määratletud.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine b taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästlik majandamine” – ressursi 
kasutamine nii, et ei ohustata 
mereressursi suutlikkust reageerida 
inimtegevusest tingitud muutustele, 
võimaldades ühtlasi praegusel põlvkonnal 
ja tulevastel põlvkondadel mereande ja -
teenuseid säästvalt kasutada.

Or. en

Selgitus

Säästliku majandamise põhimõtte kehtestamine.

Muudatusettepanek 227
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kaitse referentsmõõt” – kõik mõõtmed, 
mis on määratletud kalapüügi teel püütud 
mere bioloogilistele ressurssidele, ja kõik 
mõõtmed ja suurused, mis on määratud 
kindlaks olemasolevate ELi 
õigusaktidega, sh EÜ määruse nr 
1967/2006 artiklis 15 ja III lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine d taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästlik kasutamine” – mere 
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bioloogilise ressursi kasutamine nii, et 
varu ei lõppe, säilib terve vanuseline-
suuruseline koosseis varus, varu tulevast 
kasutamist ei mõjutata ja et kasutamisel ei 
ole negatiivset mõju mere ökosüsteemile;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine e taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „väikese mõjuga kalapüük” –
selektiivsete kalapüügiviiside kasutamine, 
millel on minimaalne kahjulik mõju mere 
ökosüsteemidele ja vähe kütuseheitmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine f taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „selektiivne kalapüük” –
kalapüügimeetodi või püünise suutlikkus 
sihtida ja tabada kalapüügi vältel 
organisme suuruse ja liigi järgi, 
võimaldades mittesihtliike vältida või 
vigastamata vabastada;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine g taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „haavatavad mereressursid” – i) mere 
bioloogilised ressursid, mis on 
alamõõdulised, ei ole saavutanud 
suguküpsust või koevad, ii) elupaigad ja 
liigid, mida kaitstakse direktiivi 
2009/147/EÜ artikli 4 lõike 2 ja I lisa, 
direktiivi 92/43/EMÜ I, II ja IV lisa ja/või 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõike 4 
alusel võetavate meetmetega, iii) kõik 
elupaigad või liigid, mida kaitstakse mere 
kaitsealal;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – esimene lõik – kolmekümne teine i taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne majanduslik kasu” –
püügi tase, mida kalavarult võib võtta, mis 
loob suurima positiivse vahe kalapüügi 
kogutulude ja kogukulude vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 233
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
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õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ilma et 
see piiraks kokkuleppeid, mis on sõlmitud 
muude liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt kehtestatud 
piirangutest.

õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 24 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes lubatud piirata püüki 
sellistel kalalaevadel, kes tavapäraselt 
püüavad kala kõnealustele vetele lähedase 
ranniku sadamatest, ilma et see piiraks 
kokkuleppeid, mis on sõlmitud muude 
liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt kehtestatud 
piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 234
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ilma et 
see piiraks kokkuleppeid, mis on sõlmitud 
muude liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ja 
anda eelisjuurdepääs väikesemahulisele 
kalandusele, millel on väike 
keskkonnamõju ja suur kultuuriline ja 
majanduslik lisandväärtus 
rannikuäärsetele kogukondadele, ilma et 
see piiraks kokkuleppeid, mis on sõlmitud 
muude liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
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liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt kehtestatud 
piirangutest.

naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt kehtestatud 
piirangutest.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aladel, mida kaitsevad EL või 
liikmesriigid, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, direktiivi 92/43/EMÜ kohased 
kaitsealad, direktiivi 79/409/EÜ kohased 
erikaitsealad ja piirkondlike 
merekonventsioonide kohased 
kindlaksmääratud alad, peaks 
kalapüüdmine olema keelatud, välja 
arvatud juhul, kui eelneva hindamisega 
saab näidata, et spetsiifilised 
kalapüügitegevused ei kahjusta kõnealuse 
ala kaitsestaatust, ja ainult pärast seda, 
kui liikmesriik või ELi institutsioon, mille 
jurisdiktsiooni all ala on kaitstud, on 
võtnud vastu majandamiskava, mis 
sätestab lubatud kalapüügitegevused;

Or. en

Muudatusettepanek 236
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt kehtestatud piirangutest.

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 200 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes lubatud piirata püüki 
kalalaevadel, mis on registreeritud nende 
saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt kehtestatud piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 237
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad punktides 2 ja 3 
kindlaksmääratud aladel võtta 
erikaitsemeetmeid, et kaitsta mere 
bioloogilisi ressursse teatud 
kalandustegevusalade negatiivsete mõjude 
eest. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõigist käesoleva lõike kohaselt 
kehtestatud piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 238
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja 
säästvaks majandamiseks võetakse mõni 
või kõik järgmistest meetmetest:

Or. en

Selgitus

Kaitsemeetmed peavad olema kohustuslikud, et tagada, et neid täielikult rakendatakse.

Muudatusettepanek 239
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks 
võetakse järgmised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 240
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks, 
majandamiseks ja säästvaks kasutamiseks 
võetakse järgmised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 241
Linda McAvan
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

(b) varude säästvat majandamist
käsitlevate eesmärkide kindlaksmääramine;

Or. en

Selgitus

Mereressursside säästev majandamine ulatub kaugemale vaid kasutamisest ja hõlmab 
kalavarude vastutustundlikku majandamist.

Muudatusettepanek 242
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine, sh kõikide 
püütavate liikide varude populatsioonide 
taastamine ja hoidmine tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid 
või asjaomast asendusväärtust aastaks 
2015, ja tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse majandusliku kasu 
saamiseks vajalikke tasemeid aastaks 
2020, ja tagades mitme liigi ja 
ökosüsteemi kalavarude majandamisega 
seotud täiendavate standardite 
järkjärgulise kehtestamise;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmete vastuvõtmine, et aidata 
kaasa hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele hiljemalt 2020. aastaks, 
nagu direktiivis 2008/56/EÜ sätestatud, sh 
eriti, et kõik püütavate liikide varud 
näitaksid populatsiooni vanuselist ja 
suuruselist koosseisu, mis viitab tervetele 
varudele, ning näitajaid 1, 2, 3, 4, 6, 9 ja 
10;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) meetmete vastuvõtmine, et aidata 
kaasa direktiivi 92/43/EMÜ ja direktiivi 
2009/147/EÜ rakendamisele 
liikmesriikide poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) kalandusreservide loomine 
kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatuga;
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Or. en

Muudatusettepanek 246
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalalaevade arvu ja/või tüübi 
saadaolevate kalapüügivõimalustega 
kohandamiseks vajalike meetmete 
vastuvõtmine;

(c) kalalaevade arvu ja/või kasutatavate 
püüniste hulga ja/või tüübi saadaolevate 
kalapüügivõimalustega kohandamiseks 
vajalike meetmete vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 247
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmete võtmine teatud 
kalandustegevusaladel tegutsemise 
piiramiseks või selleks tingimuste 
kehtestamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 248
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite ja kalapüügivõimalustele 
juurdepääsu kujul stiimulite kehtestamine 
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edendamiseks; valikulisematele, kütusesäästlikumatele
või väiksema mõjuga 
kalapüügimeetoditele ülemineku
edendamiseks;

Or. en

Selgitus

Kala on avalik ressurss ja põhimõtteliselt tuleks neid, kes pakuvad ühiskonnale rohkem 
väärtust, s.t püüavad kala säästvamal viisil, premeerida juurdepääsuga kalapüügile.

Muudatusettepanek 249
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks;

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
ja innovaatilise, väiksema mõjuga 
kalapüügi võimaldamiseks;

Or. nl

Muudatusettepanek 250
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema
või väiksema mõjuga kalapüügi
edendamiseks;

(d) meetmete ja stiimulite, sealhulgas 
majanduslikku laadi meetmete ja stiimulite 
kehtestamine säästvale, valikulisemale ja
väiksema mõjuga kalapüügile ja 
kalandusele, mis toob kasu 
rannikuäärsetele kogukondadele, 
ülemineku edendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks;

(d) stiimulite, sealhulgas 
kalapüügivõimalustele eelisjuurdepääsu
ja muude majanduslike meetmete 
kehtestamine valikulisema või väiksema 
mõjuga kalapüügi edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kaitse referentsmõõtude 
kehtestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete ja artiklites 3 ja 15 osutatud 
kaaspüügi vältimise ja vähendamise ning 
vette tagasilaskmise kaotamise meetmete 
vastuvõtmine;
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Or. en

Muudatusettepanek 254
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) andmete kogumise kohustuste 
kehtestamine, sh mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemi seisundi 
kohta ning kalapüügi ja vesiviljeluse mõju 
kohta neile;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika 
katseprojektide elluviimine.

(h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika ja 
selektiivsete, väikese mõjuga püüniste ja 
kalapüügitehnika katseprojektide 
elluviimine.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene lõik – punkt h – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kõik muud asjakohased meetmed, mille 
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kohta on teinud ettepaneku liikmesriik ja 
mis on komisjoni poolt heaks kiidetud.

Or. en

Selgitus

See tagab paindlikkuse.

Muudatusettepanek 257
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta tulemusi, mida 
käesoleva artikli kohaselt kehtestatud 
meetmed peaksid saavutama, toob see 
kaasa sellele liikmesriigile ühise 
kalanduspoliitika alusel antava rahalise 
abi katkestamise või peatamise. See on 
proportsionaalne nõuete mittetäitmise 
laadi, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Kalandusreservide loomine

1. Et kindlustada kalavarude lõppemise 
pöördumine ja suurendada kalade 
tootlikkust meres ning kaitsta, säilitada ja 
majandada kalavarusid ning kaitsta vee 
elusressursse ja mere ökosüsteeme ning 
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osana ettevaatusprintsiibist, loovad 
liikmesriigid kalandusreservide sidusa 
võrgustiku kalavarude, sh peamiste 
kalade elupaikade, eriti kalavarude kasvu-
, kudemis- ja toitumispaikade kaitseks;
2. Ühe aasta jooksul käesoleva määruse 
jõustumisest liikmesriigid tuvastavad ja 
määravad kindlaks nii palju alasid, kui on 
vaja, et luua ülalpool lõikes 1 osutatud 
kalandusreservide sidus võrgustik 
liikmesriikide suveräänsete õiguste ja 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes ja mis 
küündib vähemalt 20%ni iga liikmesriigi 
rannikuäärsetest territoriaalvetest, ning 
teavitab nendest aladest komisjoni;
3. Asjakohase teadusinfo põhjal võivad 
liikmesriigid pärast 1. jaanuari 2016. 
aastal laiendada oma territoriaalvetes 
olemasolevaid kindlaksmääratud alasid 
või määrata kindlaks täiendavaid 
kalandusreserve;
4. Ülalpool lõigetes 2 ja 3 osutatud 
meetmetest ja otsustest teavitatakse 
komisjoni koos nende aluseks olevate 
teaduslike, tehniliste, sotsiaalsete ja 
õiguslike põhjustega ning need 
avalikustatakse;
5. Asjaomase liikmesriigi pädevad 
asutused otsustavad, kas lõigete 1–3 
alusel kindlaks määratud kalandusreserve 
peavad ümbritsema tsoon või tsoonid, 
milles kalandustegevused on piiratud, ja 
teevad pärast komisjoni teavitamist otsuse 
püüniste kohta, mida nendes tsoonides 
võib kasutada, ja kohaste 
majandamismeetmete ning tehniliste 
eeskirjade kohta, mida seal kohaldatakse 
ja mis ei või olla vähem ranged kui ELi 
õigusaktid. Kõnealune teave on 
avalikkusele kättesaadav;
6. Kui kalalaev on läbisõidul läbi 
kalandusreservi, peab kalalaev vastama 
järgmistele tingimustele:
kõik pardal olevad püünised, mida 
kalapüügiks kasutatakse, peavad 
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läbisõidu ajal olema soritud ja stoovitud, 
eelkõige:
– võrgud, raskused ja muu sellelaadne 
varustus tuleb traallaudade, puksiir- ja 
haalamisköite ning -trosside küljest lahti 
võtta;
– tekil või teki kohale paigutatud võrgud 
on kindlalt soritud ja stoovitud;
– õngejadad on paigutatud madalamatele 
tekkidele;
7. Kui aasta jooksul pärast 
kalandusreservi või kalandusreservide 
võrgustiku loomist on tõendeid vale 
paigutuse kohta, võtab asjaomane 
liikmesriik meetmeid, et tagada, et lõikes 1 
sätestatud kalandusreservide eesmärgid 
täidetakse, ning kaitsta ja tagada 
kalandusreservide positiivset mõju aladele 
väljaspool püügikeelutsooni, ja teavitab 
komisjoni nendest meetmetest; see teave 
on avalikkusele kättesaadav;
8. Kui komisjon leiab, et 

kindlaksmääratud kalandusreservidest ei 
piisa asjaomaste kalavarude ja mere 
bioloogiliste ökosüsteemide kaitse kõrgeks 
tasemeks, võtab ta sellel eesmärgil 
delegeeritud õigusaktide abil kooskõlas 
artikliga 55 vastu täiendavad meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgusilmade suurus ja püüniste 
kasutamise eeskirjad;

(a) meetmed suuruse ja liigi järgi selliste 
selektiivsemate püüniste edendamiseks, 
millel on väike mõju põhjavööndile ja mis 
võivad hõlmata järgmist:
i) võrgusilmade suurus ja püüniste 
kasutamise eeskirjad;

ii) selektiivsust parandavad või 
põhjavööndile avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed;
iii) ohustatud ja kaitstud liikide ning 
mittesihtliikide tahtmatut püüki 
vähendavad muudatused ja lisaseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavate püüniste kasutamise 
keelamine teatavates piirkondades või 
teatavatel aastaaegadel;

(c) teatavat liiki tehniliste seadmete,
sealhulgas püüniste kasutamise keelamine 
teatavates piirkondades või teatavatel 
aastaaegadel;

Or. ro

Muudatusettepanek 262
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavate püüniste kasutamise 
keelamine teatavates piirkondades või 
teatavatel aastaaegadel;

(c) teatavat liiki laevade või püüniste 
kasutamise keelamine alaliselt või 
teatavates piirkondades või teatavatel 
aastaaegadel;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel;

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel, sh kala- ja karbivarude 
kudemis- ja kasvualadel;

Or. en

Selgitus

Ammendunud ja ohustatud kala- ja karbivarud tuleb spetsiifiliselt tuvastada ja neid tuleb 
kaitsta käesoleva määruse alusel, et saavutada nende varude taastumine, mida seejärel saab 
nõuetekohaselt majandada, nii et neid saab püüda nende täieliku potentsiaali alusel (s.t 
maksimaalne rohkuse tase).

Muudatusettepanek 264
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel;

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel, sh meetmed kudemis-, 
kasvu- ja toitumispaikade kaitseks, et 
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tagada, et kalavarud hoitakse või 
taastatakse tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid aastaks 
2015;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) meetmed, mille eesmärk on 
vähendada kaaspüüki;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) merepõhja kahjustavate püüniste, 
nagu põhjatraalid, kasutamise keelamine 
või piiramine;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) meetmed, mille eesmärk on kaitsta 
põhjavööndit ja merepõhja;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta tundlike 
mereressursside ajutist koondumist;

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta peamisi 
kalade elupaiku ja säilitada nende roll 
kalaliikide bioloogiliste vajaduste 
toetamisel;

Or. en

Selgitus

Ajutiste keelualade eesmärkide ja tulemuste selgitamine.

Muudatusettepanek 269
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks;

(f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks, sh 
meetmed kaaspüügi vähendamiseks, 
merepõhja puutumatuse kaitsmiseks, 
mere toiduvõrkude toimimise kaitsmiseks 
ja liikidevaheliste vastastoimete häirimise 
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vähendamiseks mere ökosüsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 270
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
ja mere ökosüsteemide, eriti haavatavate 
mereressursside kaitseks kavandatud 
tehnilised meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) konkreetsed meetmed kalandusest 
tingitud merereostuse ja mereprahi 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et lõikes 1 osutatud 
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meetmed võetakse õigeaegselt. Kui 
meetmed jäävad liiga hiljaks või ei aita 
piisavalt kaasa mere bioloogiliste 
ressursside või mere ökosüsteemide 
kaitsele, võtab komisjon kõnealused 
meetmed vastu delegeeritud õigusaktidega 
kooskõlas artikliga 55.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta tulemusi, mida 
käesoleva artikli kohaselt kehtestatud 
meetmed peaksid saavutama, toob see 
kaasa sellele liikmesriigile ühise 
kalanduspoliitika alusel antava rahalise 
abi katkestamise või peatamise. See on 
proportsionaalne nõuete mittetäitmise 
laadi, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad hiljemalt 2015. aastal 
seadusandliku tavamenetluse alusel 
prioriteedina vastu mitmeaastased kavad 
kõikide püütavate liikide kohta, et hoida 
või taastada kõik püütavate liikide varud 
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
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jätkusuutliku saagikuse saamiseks 
vajalikke tasemeid, tasemetel, mis 
ületavad majandusliku kasu 
saavutamiseks vajalikke või seda andvaid 
tasemeid aastaks 2020, ja saavutada hea 
keskkonnaseisund aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Kui hoolimata sihtmeetmetest varude 
taastamise saavutamiseks ei suudeta ühe 
või mitme varu puhul saavutada 2015. 
aastaks eesmärki taastada või hoida kõik 
püütavate liikide varud tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid:
(a) andmelünkade tõttu võidakse võtta 
vastu asendusväärtuste standardid 
kooskõlas komisjoni otsusega 
2010/477/EL, mis käsitleb merevete hea 
keskkonnaseisundi kriteeriume ja
metodoloogilisi standardeid 
merestrateegia raamdirektiivi jaoks 
(direktiiv 2008/56/EÜ), ja 
kalastussuremust vähendatakse edasi 
ettevaatuse alusel. Liikmesriigid ja 
komisjon hindavad ja käsitlevad uurimis-
ja teadmiste piirdeid, et tagada, et 
lisateave saab kättesaadavaks niipea kui 
võimalik.
(b) varu tõsise ammendumise tõttu 
kehtestatakse täiendavad 
majandamismeetmed mitmeaastaste 
kavade raames, sealhulgas, kuid mitte 
ainult, kalastussuremuse edasine 
vähendamine, keelualad ja keeluhooajad, 
eesmärgiga taastada ja hoida 
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populatsioon tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid, niipea kui 
bioloogiliselt võimalik ja hiljemalt 2020. 
aastaks.
(c) püügipiirkonna mitmeliigilisuse tõttu 
juhindub majandamine teaduslikest 
nõuannetest seoses kõige haavatavamate 
sihtliikidega nende kudekarja biomassi, 
vanuselise ja suuruselise koosseisu ja 
muude asjakohaste näitajate osas.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse 
ette kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 277
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. 

1. Hiljemalt 2015. aastaks tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal ning mere 
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ökosüsteemide puutumatuse säilitamine.

Or. en

Selgitus

Sätestab mitmeaastaste kavade kehtestamise üldtähtaja 2015 ja tagab, et need hõlmavad 
ökosüsteemipõhist lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 278
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. 

1. Tuleb kehtestada mitmeaastased kavad, 
millega nähakse ette kalavarude säilitamine 
ja taastamine maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest kõrgemal:

i) aastaks 2015 kõigi nende püütavate 
liikide varude kohta, mis on taastamis- või 
majandamiskavadesse juba kaasatud;
ii) aastaks 2015 võimaluse korral kõikide 
muude liidu vetes püütavate liikide varude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
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tasemest kõrgemal. tasemest kõrgemal. Viie aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumisest võetakse 
vastu kavad kõikide reguleeritavate 
kalavarude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal.

1. Kõikide kalavarude kohta tuleb enne 
2015. aastat kehtestada mitmeaastased 
kavad, millega nähakse ette
kalastussuremuse määra kohandamine, 
mille tulemusena aastaks 2015 on kõikide 
kalavarude biomassi tasemed kalavarude
säilitatud ja taastatud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemal, 
ja et säilitada mere ökosüsteemi 
vastupanuvõime.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomaste kalavarude
püügivõimaluste kindlaksmääramisele 
aluse loomine eelnevalt kindlaks määratud 
kaitse piirväärtuste põhjal ja 

(a) kõikide püütavate liikide
püügivõimaluste kindlaksmääramisele 
aluse loomine eelnevalt kindlaks määratud 
kaitse piirväärtuste põhjal ja ületamata 
taset, mis on kindlaks määratud 
teaduslike nõuannete alusel ja on 
kooskõlas kalavarude populatsioonide 
hoidmise või taastamisega tasemetel, mis 
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ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid 
aastaks 2015, tasemetel, mis ületavad 
majandusliku kasu saavutamiseks 
vajalikke või seda andvaid tasemeid 
aastaks 2020 ning hea keskkonnaseisundi 
saavutamise ja hoidmisega ühenduse 
merekeskkonnas aastaks 2020, ja

Or. en

Muudatusettepanek 282
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, mis tagavad piisava 
andmete kogumise, et võimaldada 
püütavate liikide varude teaduslikku 
hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed hea keskkonnaseisundi 
taastamiseks ja hoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, mis on kooskõlas ELi vetes 
hea keskkonnaseisundi taastamise ja 
hoidmise merestrateegiatega, nagu 
direktiivis 2008/56/EÜ ja komisjoni 
otsuses 2010/477/EL määratletud.

Or. en

Selgitus

Merestrateegia raamdirektiivi alusel on liikmesriigid kohustatud võtma vastu 
merestrateegiad, mis muu hulgas sisaldavad meetmete programmi, mille eesmärk on hea 
keskkonnaseisundi saavutamine. Mitmeaastaste kavade alusel võetavad meetmed peaksid 
olema kooskõlas nende strateegiatega ning neid tuleb piirkonnas kooskõlastada.

Muudatusettepanek 285
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet.

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet ja laiemat merekeskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet.

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki, mispuhul majandamine 
juhindub teaduslikest nõuannetest kõige 
haavatavama varu kohta, ning nendes on 
nõuetekohaselt arvesse võetud varude ja 
püügi vastastoimet.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet.

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet. Kõigepealt tuleb töötada 
välja mitut liiki puudutavad 
mitmeaastased kavad.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 

4. Mitmeaastased kavad peaksid üritama 
luua maksimaalset jätkusuutlikku kasu. 
Kõnealuste kavade koostamisel võetakse 
aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
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hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude 
majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip ning teaduspõhisel 
viisil võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust
ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid.

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks parimad olemasolevad 
teaduslikud teadmised ning teaduspõhisel 
viisil kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratuse ning kõikide
määramatuse koguseliselt mõõdetavate
allikate korral kasutatakse 
ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Selgitus

Parimate kättesaadavate teaduslike andmete puudumisel peaks mitmeaastaste kavade aluseks 
olema ainult ettevaatusprintsiip.

Muudatusettepanek 290
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks ettevaatlik kalavarude 
majandamine, nii et juhul, kui 
teaduslikud andmed on ebakindlad, 
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kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

tegutseb kalanduse majandamine 
ettevaatlikumalt ja teaduslike andmete
puudumist ei tohi kasutada tegevusetuse 
õigustusena.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 292
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Seoses kõikide püütavate liikidega, 
mida mitmeaastased kavad veel ei hõlma, 
tuleb võtta meetmeid, et tagada käesoleva 
määruse artiklites 9 ja 10 sätestatud 
eesmärkide ja põhimõtete saavutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastased kavad korraldavad 
sidusrühmadega konsulteerides 
vahearuande, et hinnata oma eesmärkide 
saavutamise suunas tehtud edusamme; 
ettepanekuid nende muutmiseks võib teha, 
kui on teaduslikke tõendeid selle kohta, et 
see on asjakohane, või kui on 
põhjendatud mure edusammude 
puudumise pärast kokkulepitud 
eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kui liikmesriik ei saavuta artiklites 9, 
10 ja 11 ette nähtud eesmärkidel välja 
töötatud meetmete abil nõutud tulemusi, 
peatatakse või lõpetatakse asjaomastele 
liikmesriikidele ühise kalanduspoliitika 
raames liidu rahalise abi andmine.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb võimaluse korral 
saavutada aastaks 2015, võttes arvesse 
mitme liigiga püügipiirkondade 
keerukust.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mille eesmärgiks oleks taastada ja 
säilitada kaubanduslikke varusid 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, mis tuleb saavutada 
aastaks 2015.

Or. en

Selgitus

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamine 2015. aastaks on ebarealistlik ja tuleks 
asendada fMSYiga 2015. aastaks ja kui võimalik, siis seejärel bMSYiga.

Muudatusettepanek 297
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015, 
ja tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
majandusliku kasu saavutamiseks 
vajalikke või seda andvaid tasemeid 
aastaks 2020, aidates kaasa aastaks 2020 
merevete hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele, nagu direktiivis 
2008/56/EÜ nõutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 
2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks aastaks 2015 selline 
kalastussuremus, mis suure tõenäosusega 
taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mitmeaastaste kavade eesmärk on 
aastaks 2020 saavutada biomassi tasemed, 
mis on kõrgemal neist, mis on vajalikud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Mitmeaastaste kavade eesmärk on 
kaotada kaubanduslike ja 
mittekaubanduslike varude soovimatu ja 
omavoliline püük.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
lõikega 1 kooskõlas olevat 
kalastussuremust, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude vähemalt 
samaväärse kaitsetaseme, ning seada 
eesmärgiks saavutada kalavarude 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal olev tase, niipea kui 
see on bioloogiliselt võimalik.



PE483.857v01-00 94/95 AM\895055ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Kui kas varude tõsise ammendumise või andmete puudumise tõttu ei ole võimalik sätestada 
kalastussuremuse määrasid, mis tagavad, et varud jõuavad aastaks 2015 maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuseni, tuleks võtta ettevaatlikumaid meetmeid, et tagada täieliku varude 
taastumise eesmärgid.

Muudatusettepanek 302
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

2. Kui ebakindluse tõttu ei ole võimalik 
kindlaks määrata kalastussuremust, mis 
tagaks varude taastamise ja säilitamise 
tasemel, mis on kõrgem maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme. Asendusväärtuste 
standardid võetakse vastu kooskõlas 
komisjoni otsusega 2010/477/EL, mis 
käsitleb merevete hea keskkonnaseisundi 
kriteeriume ja metodoloogilisi standardeid 
merestrateegia raamdirektiivi jaoks 
(direktiiv 2008/56/EÜ), ja 
kalastussuremust vähendatakse edasi 
ettevaatuse alusel. Liikmesriigid ja 
komisjon hindavad ja käsitlevad uurimis-
ja teadmiste piirdeid, et tagada, et 
lisateave saab kättesaadavaks niipea kui 
võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
lõikega 1 vastavuses olevat 
kalastussuremust, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme, ning seada eesmärgiks 
saavutada kalavarude maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemega võrdne 
tase, niipea kui see on bioloogiliselt 
võimalik.

Or. en


