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Muudatusettepanek 228
Alain Cadec

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349,

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Carmen Fraga Estévez

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

võttes arvesse nõukogu otsust, millega 
võetakse vastu nõukogu kodukord,1

__________________
1 Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 
2009/937/EL, millega võetakse vastu 
nõukogu kodukord (ELT L 325, 
11.12.2009, lk 35).

Or. es

Muudatusettepanek 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
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mereõiguse konventsiooni,

Or. en

Muudatusettepanek 231
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kalamajandus on liikmesriikides ja 
kogu Euroopa Liidus strateegiliselt 
oluline elanikkonna kalaga varustamise 
ja tasakaalustatud toitumise, samuti 
rannikukogukondade sotsiaal-
majandusliku heaolu, kohaliku arengu ja 
tööhõive ning eelneva ja järgneva 
majandustegevuse püsimise või loomise 
ning kohalike kultuuritraditsioonide 
säilitamise seisukohast. 
__________________
1 Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 
2009/937/EL, millega võetakse vastu 
nõukogu kodukord (ELT L 325, 
11.12.2009, lk 35).

Or. pt

Muudatusettepanek 232
Kriton Arsenis

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 

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb mere bioloogiliste ressursside 
kaitsele ja jätkusuutlikule majandamisele.
Lisaks laieneb ühise kalanduspoliitika 
reguleerimisala seoses selle eesmärke 
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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.

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 233
Guido Milana

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 
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.

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb liikmesriikide mere bioloogiliste
alade ja ressursside kaitsele ja
majandamisele. Lisaks laieneb ühise 
kalanduspoliitika reguleerimisala 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. it



PE489.437v01-00 6/167 AM\901580ET.doc

ET

Muudatusettepanek 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise leping ei 
tohiks olla takistuseks liidu kohustusele 
majandada säästvalt mereressursside 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Kriton Arsenis

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,
et kalapüük ja vesiviljelustegevus 
kindlustavad tootlike mere bioloogiliste 
ressursside ja hea seisundiga mere 
ökosüsteemide olemasolu ning seega 
aitavad kaasa pikaajalisele 
majanduslikule, keskkonna-alasele ja 
sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Lisaks 
peaks ühine kalanduspoliitika toetama 
tootlikkuse kasvu, kalandussektoris 
tegutsejate rahuldavat elatustaset, 
stabiilseid turgusid, tagama ressursside 
kättesaadavuse ning tarnete jõudmise 
tarbijani mõistliku hinna eest.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Maria do Céu Patrão Neves
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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. Lisaks peaks
see toetama tootlikkuse kasvu, kalandus-
ja vesiviljelustoodete Euroopa Liitu 
importimise vähendamist, kalandus- ja 
vesiviljelussektoris tegutsejate rahuldavat 
elatustaset, stabiilseid turgusid, tagama 
ressursside kättesaadavuse ning hea 
kvaliteediga tarnete jõudmise tarbijani 
mõistliku hinna eest.

Or. pt

Muudatusettepanek 237
Izaskun Bilbao Barandica

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 kulutasuva 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.

Or. es
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Muudatusettepanek 238
Luis Manuel Capoulas Santos

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
kalandus- ja vesiviljelustegevuste
jätkusuutlikkuse ning nende majandamise 
viisil, mis on kooskõlas merekeskkonna 
hea seisundi saavutamise eesmärgiga, et 
tagada pikaajaline sotsiaalne, 
majanduslik ja keskkonna-alane kasu.
Lisaks peaks ühine kalanduspoliitika 
toetama tootlikkuse kasvu, 
kalandussektoris tegutsejate rahuldavat 
elatustaset, stabiilseid turgusid, tagama 
ressursside kättesaadavuse ning tarnete 
jõudmise tarbijani mõistliku hinna eest.

Or. pt

Muudatusettepanek 239
Ian Hudghton

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. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest. Ühises kalanduspoliitikas ei ole seni 
nimetatud eesmärke saavutatud ja liit on 
seetõttu pidanud kalavarude majandamise 
põhjalikult läbi vaatama.
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Or. en

Muudatusettepanek 240
Struan Stevenson

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 ning 
toiduga kindlustatuse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Ioannis A. Tsoukalas

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. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate
paremat elatustaset ja paremaid 
töötingimusi, stabiilseid turgusid, tagama 
ressursside kättesaadavuse ning tarnete 
jõudmise tarbijani mõistliku hinna eest.
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Or. el

Muudatusettepanek 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühine kalanduspoliitika peab 
edendama tööhõive kõrget taset kalandus-
ja vesiviljelussektoris, kalurite ja 
kalakasvatajate töötingimuste paranemist, 
tagades neile tegelikkuses piisava 
sotsiaalkaitse ning ausad ja võrdsed 
konkurentsitingimused kolmandate 
riikidega ja liidu liikmesriikide vahel ning 
takistades konkurentsi moonutamist 
tööjõu maksumuse suurte erinevuste tõttu. 
Sellega seoses määratakse ühises 
kalanduspoliitikas kindlaks tingimused, et 
ühtlustada eelkõige ILO konventsiooni nr 
188 ning meremeeste väljaõppe, 
diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste 
konventsiooni alusel merel töötajatele 
kohaldatavaid sotsiaalkaitsealaseid 
õigusakte.

Or. fr

Muudatusettepanek 243
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Väga tähtis on säilitada ühises 
kalanduspoliitikas selline lähenemisviis 
kalandussektorile, milles võetaks arvesse 
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bioloogilist, ökoloogilist ning 
majanduslikku ja sotsiaalset taset, nii et 
alati leitaks kompromiss eri 
merepiirkondade kalavarude seisukorra 
ning rannalähedasest kalapüügist 
sõltuvate rannikuäärsete väikeste 
kalapüügikogukondade 
sotsiaalmajandusliku struktuuri kaitse 
vahel, et tagada nende tööhõive ja heaolu;

Or. pt

Muudatusettepanek 244
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Põhimõte, et kalanduse 
majandamine peaks põhinema 
biogeograafilistel merepiirkondadel ja 
olema diferentseeritud nende piirkondade 
eripärast lähtuvalt, on Euroopa tasandi 
põhimõte, mis kõige paremini edendab 
ressursside jätkusuutlikkust ning 
rannikuäärsete kogukondade 
sotsiaalmajandusliku struktuuri kaitset.

Or. pt

Muudatusettepanek 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
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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.

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
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). 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). 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 ja reguleeritud kasutamisega 
seotud kohustused. Ühine kalanduspoliitika 
peaks toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist, et edendada kogu maailmas 
kalavarude jätkusuutlikkuse ja maailma 
kalalaevastike vee-elusressurssidele 
õiglase juurdepääsu huvides nimetatud 
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osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

heade tavade omaksvõtmist. Liikmesriigid 
peaksid ühise kalanduspoliitika raames 
kaitse- ja majandamismeetmeid vastu 
võttes tegutsema täielikus kooskõlas 
eespool osutatud rahvusvahelistest 
õigusaktidest tulenevate rahvusvaheliste 
kaitse- ja koostöökohustustega.

Or. pt

Muudatusettepanek 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\901580ET.doc 15/167 PE489.437v01-00

ET

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.

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. Ühtlustatud jätkusuutliku 
kalanduspoliitika huvides kõikides ühistes 
meredes ja koostöö parandamiseks 
naaberriikidega ning ühiste kalavarude 
majandamiseks peaks liit püüdma sõlmida 
jätkusuutlikke kalandusalaseid 
koostöölepinguid kolmandate riikidega, 
mille alusel liit saaks anda finants- ja 
tehnilist abi, mille vastutasuna nendes 
riikides kohaldatakse samu jätkusuutliku 
majandamise eeskirju, mida kohaldatakse 
liidus, või nendega võrreldavaid eeskirju.
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.

Or. it

Muudatusettepanek 248
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ühine kalanduspoliitika peaks 
tagama tööhõive kalanduses ja 
vesiviljeluses ning kaasa aitama kalurite 
ja kalakasvatajate töötingimuste 
parandamisele, võttes arvesse 
püügitegevuse sotsiaalset mõõdet. Ühist 
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kalanduspoliitikat tuleks ka kooskõlastada 
liidu kaubandus- ja tollipoliitikaga, et 
hoida kontrolli all Euroopa Liitu 
kolmandatest riikidest saabuv import ja 
selle mõju ühenduse tootjate hindadele 
ning luua aus ja võrdne konkurents 
kolmandate riikidega, takistades eelkõige 
konkurentsi moonutamist tööjõu 
maksumuse suurte erinevuste tõttu.

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Alain Cadec

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.

(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 2020. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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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.

(5) Johannesburgis 2002. aastal ja Nagoyas 
2010. 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 varude puhul, mille puhul see 
on võimalik, aastaks 2015, kuid hiljemalt 
aastaks 2020. Teadusliku teabe vähesuse 
puhul võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 251
Kriton Arsenis

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 

(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
kõrgemal tasemest, mis kindlustaks 
püütavate varude populatsioonide 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
aastaks 2015. Teadusliku teabe vähesuse
puhul võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
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asendajate kasutamine. jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Carmen Fraga Estévez

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.

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel leppisid
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid kokku 
võidelda mitmete kalavarude jätkuva 
vähenemise vastu. Seetõttu tuleks liidul 
täiustada oma ühist kalanduspoliitikat, 
seades selle prioriteediks mere 
bioloogiliste ressursside kasutamistasemete 
tagamise, mis võimaldaksid varusid kõigi 
kaubanduslike populatsioonide puhul
taastada ja hoida taseme juures, mis 
kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse, võimaluse korral aastaks 2015, 
kuid hiljemalt aastaks 2020. Teadusliku 
teabe vähesuse puhul võib osutuda 
vajalikuks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse asendajate kasutamine.

Or. es

Selgitus

Arvestades, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärki on kõigi populatsioonide puhul 
2015. aastaks praktiliselt võimatu saavutada, eriti mitme liigiga püügipiirkondades, tuleks 
lisada ka Nagoya kohtumise kriteeriumid.

Muudatusettepanek 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling
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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.

(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 võimaluse korral aastaks 2015.
Teadusliku teabe vähesuse puhul võib
osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid, 
olgugi veel mittesiduvalt, 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 poole 
liikumise, mis võimaldaksid varusid 
taastada ja hoida tasemel, mis kindlustaks 
püütavate varude populatsioonide 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse, tehes 
seda võimalikult lühikese aja jooksul järk-
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asendajate kasutamine. järgult viisil, milles arvestatakse eri tüüpi 
(ühe ja mitme liigiga) püügipiirkondi ja 
millel on alati teaduslik alus. Teadusliku 
teabe vähesuse puhul võib osutuda 
vajalikuks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse asendajate kasutamine, võttes 
arvesse sidusrühmade, eelkõige 
nõuandekomisjonide arvamusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 255
George Lyon

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.

(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 võimaluse korral aastaks 2015.
Teadusliku teabe vähesuse puhul võib 
osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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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.

(5) Johannesburgis 2002. aastal ja Nagoyas 
2010. 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 võimaluse korral aastaks 2015, 
kuid hiljemalt aastaks 2020. Teadusliku 
teabe vähesuse puhul võib osutuda 
vajalikuks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse asendajate kasutamine.

(Väljendit „aastaks 2015” kui tähtaega, 
millal liikmesriigid peavad mere 
bioloogiliste ressursside 
kasutamistasemete ja maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse nõuet täitma, 
tuleb kogu resolutsiooni ettepanekus 
lugeda kui „võimaluse korral aastaks 
2015, kuid hiljemalt aastaks 2020”).

Or. pt

Muudatusettepanek 257
Diane Dodds, James Nicholson

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 

(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 võimaluse korral püütavate 
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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.

varude populatsioonide selliste tasemete
tagamise, mis võimaldaksid varusid
taastada ja hoida kõrgemal tasemel kui see, 
mis kindlustaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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.

(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 võimaluse korral 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.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni 2002. aastal Johannesburgi säästva arengu deklaratsiooni suhtes võetud 
kohustus saavutada maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2015. aastaks hõlmas täpsustust 
„võimaluse korral”, mis tuleb selle püüdluse osas säilitada peamise olulise tingimusena, 
eelkõige mitme liigiga püügipiirkondades.
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Muudatusettepanek 259
Izaskun Bilbao Barandica

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.

(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 järk-järgulise tagamise, 
mis võimaldaksid varusid taastada ja hoida 
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015
püügipiirkondades, kus see on võimalik, 
ja aastaks 2020 nendes 
püügipiirkondades, kus see ei ole 
võimalik, võttes alati aluseks teaduslikud 
andmed ja kriteeriumid.

Or. es

Muudatusettepanek 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 

(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
kõrgemal tasemest, mis kindlustaks 
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populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

püütavate varude populatsioonide 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
aastaks 2015. Teadusliku teabe vähesuse 
puhul võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Ana Miranda

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.

(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 võimaluse korral ja iga 
püügipiirkonna eripära arvestades aastaks 
2015. Teadusliku teabe vähesuse puhul 
võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. es

Muudatusettepanek 262
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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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.

(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 võimaluse korral aastaks 2015.
Teadusliku teabe vähesuse puhul võib 
osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Ioannis A. Tsoukalas

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.

(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 võimaluse korral aastaks 2015
ja muude liikide puhul hiljemalt aastaks 
2020. Teadusliku teabe vähesuse puhul 
võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
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kasutamine.

Or. el

Muudatusettepanek 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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.

(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 võimaluse korral
taastada ja hoida tasemel, mis kindlustaks 
püütavate varude populatsioonide 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
aastaks 2015, ja kui see ei ole võimalik, 
siis aastaks 2020 Nagoya kriteeriumide 
alusel. Teadusliku teabe vähesuse puhul 
võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. es

Muudatusettepanek 265
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 

(5) Johannesburgis 2002. aastal ja Nagoyas 
2010. aastal peetud säästva arengu 
tippkohtumisel kohustusid Euroopa Liit ja 
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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.

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 varude puhul, mille puhul see 
on võimalik, aastaks 2015, ja etappide 
kaupa hiljemalt aastaks 2020. Teadusliku 
teabe vähesuse puhul võib osutuda 
vajalikuks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse asendajate kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ÜRO mereõiguse konventsioonis 
sätestatud maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus on olnud liidu jaoks õiguslikult 
siduv kalavarude majandamise eesmärk 
alates konventsiooni ratifitseerimisest 
1998. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kalastussuremuse määrade 
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vastuvõtmine allpool taset, mis on vajalik 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamiseks vajalike kalavarude 
säilitamiseks, on ainus viis tagada, et 
kalandus muutub pikaajalises 
perspektiivis elujõuliseks ega sõltu riigi 
toetusest. 

Or. en

Muudatusettepanek 268
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele aastaks 2015.

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele aastaks 2020.

Or. fr

Muudatusettepanek 269
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele aastaks 2015.

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele varude puhul, 
mille puhul see on võimalik, aastaks 2015, 
kuid hiljemalt aastaks 2020.

Or. fr

Muudatusettepanek 270
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestades, et ühine 
kalanduspoliitika aitab parandada mere 
bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist, koostab 
Euroopa Komisjon enne oma meetmete 
rakendamist Euroopa kalavarude 
seisukorra kaardi, mis hõlmab iga 
liikmesriigi ja tema kalapüügiõiguste 
analüüsi. See võimaldab hinnata 
meetmete rakendamise tulemusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 272
Kriton Arsenis

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. Seda 
põhimõtet tuleks rakendada 
kalalaevastiku kõigi osade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine peaks põhinema 

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

asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel. Selle 
lähenemisviisi rakendamisel tuleks võtta 
arvesse selliste olemasolevate hinnangute 
tulemusi, milles on uuritud 
sotsiaalmajanduslikku mõju nimetatud 
bioloogilistest ressurssidest sõltuvatele 
kalapüügikogukondadele. 

Or. pt

Muudatusettepanek 274
Izaskun Bilbao Barandica

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, kuid 
alati teaduslikel andmetel ja 
kriteeriumidel.

Or. es

Muudatusettepanek 275
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 

välja jäetud
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2008/56/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 1.

Or. nl

Muudatusettepanek 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 1.

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama 
merekeskkonna kaitset, eriti aga elupaiku, 
looduslikku linnustikku ja Natura 2000 
käsitlevate direktiivide eesmärkide ning
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 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 277
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) On elutähtis, et ühine 
kalanduspoliitika annaks panuse Euroopa 
Liidu 2020. aasta energiastrateegiasse 
(COM(2010)0639 lõplik) meetmetega, mis 
edendavad vähese kütusekulu ja madala 
süsinikuheitega kalandussektori arengut.
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Or. fr

Muudatusettepanek 278
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ühine kalanduspoliitika peaks ka 
aitama varustada ühenduse turgu kõrge 
toiteväärtusega toiduga, vähendama 
siseturu sõltuvust toiduainetest ning 
otseselt ja kaudselt soodustama 
töökohtade loomist ja rannikupiirkondade 
majandusarengut.

Or. pt

Muudatusettepanek 279
Lucas Hartong

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.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 280
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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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, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 
soovimatut püüki tuleks oluliselt 
vähendada ja võimalust mööda see järk-
järgult lõpetada, eriti selektiivsetesse 
püügivahenditesse investeerimisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 281
Estelle Grelier

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, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 
soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada, 
niivõrd kui see on tehniliselt võimalik.

Or. fr

Muudatusettepanek 282
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kalavarude majandamises tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 

(9) Kalavarude majandamises tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, aitamaks tagada, et 
inimtegevuse mõju mere ökosüsteemidele 
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soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

on piiratud ning viia soovimatu püük 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

Or. es

Selgitus

On selge, et kalandustegevus mõjutab mere ökosüsteeme ja et see mõju ei tohiks ületada 
teatavat piiri, kuid vastav ökosüsteemipõhine eesmärk tuleks määratleda kooskõlas muude, 
samuti merekeskkonda mõjutavate tegevustega.

Muudatusettepanek 283
Maria do Céu Patrão Neves

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, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks kontrollida ning 
mere ökosüsteemide ja püügipiirkondade 
eripärasid arvestades võtta meetmeid 
soovimatu püügi minimeerimiseks ja järk-
järguliseks lõpetamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 284
Ana Miranda

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 ja 
merealade ruumilisele planeerimisele 
tuginev lähenemisviis, tuleks piirata 
mittesäästva püügitegevuse mõjusid, 
saastamist ja linnade arengu ja turismi 
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negatiivset mõju merekeskkonnale ning 
soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

Or. es

Muudatusettepanek 285
Ioannis A. Tsoukalas

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, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning neis 
mere ökosüsteemides, kus see on 
teostatav, tuleks soovimatu püük 
vähendada miinimumini ja järk-järgult 
lõpetada.

Or. el

Muudatusettepanek 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist 
nõuandekomisjonide kaudu ja 
perspektiivide pikaajalisust. Ühise 
kalanduspoliitika edukas juhtimine sõltub 
ka liidu, riikide, piirkondlike ja kohalike 
tasandite kohustuste täpsest määratlemisest 
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poliitikate raames võetavate meetmetega. ning kokkusobivusest ja sidususest liidu 
muude poliitikate raames võetavate 
meetmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist täpsete ja ajakohastatud
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
sõltumatute teaduslike nõuannete põhjal, 
sidusrühmade laiaulatuslikku kaasamist ja 
perspektiivide pikaajalisust. Ühise 
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edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

kalanduspoliitika edukas juhtimine sõltub 
ka rahvusvaheliste, riikide, piirkondlike ja 
kohalike tasandite kohustuste täpsest 
määratlemisest ning kokkusobivusest ja 
sidususest liidu muude poliitikate raames 
võetavate meetmetega.

Or. nl

Muudatusettepanek 289
Marek Józef Gróbarczyk
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.
Komisjon, Euroopa parlament ja 
liikmesriigid tugevdavad ELi toimimise 
lepingu artikli 2 lõiget 1 arvesse võttes 
oma pingutusi ühise kalanduspoliitika 
piirkondliku aspekti tugevdamiseks ja 
teevad selle eesmärgi saavutamiseks 
ettepanekuid aluslepingutes täiendavate 
vajalike muudatuste tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide,
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, 
piirkondlike, riikide ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

Or. es

Selgitus

Kuna reformi üks eesmärk on piirkonnapõhisus, peaks tähtsuse järjekord kohustuste 
määratlemisel olema selline.

Muudatusettepanek 291
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, 
sidusrühmade laiaulatuslikku kaasamist ja 
perspektiivide pikaajalisust. Ühise 
kalanduspoliitika edukas juhtimine sõltub 
ka liidu, riikide, piirkondlike ja kohalike 
tasandite kohustuste täpsest määratlemisest 
ning kokkusobivusest ja sidususest liidu 
muude poliitikate raames võetavate 
meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist kooskõlas kättesaadavate 
teaduslike nõuannetega, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.
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Or. bg

Muudatusettepanek 292
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist nii ühisesse 
juhtimisse kui ka vastutuse jagamisse ja 
perspektiivide pikaajalisust. Ühise 
kalanduspoliitika edukas juhtimine sõltub 
ka liidu, riikide, piirkondlike ja kohalike 
tasandite kohustuste täpsest määratlemisest 
ning kokkusobivusest ja sidususest liidu 
muude poliitikate raames võetavate 
meetmetega.

Or. es

Muudatusettepanek 293
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
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kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.
Iga tasandi vastutuse täpne määratlemine 
on liikmesriikide erineva põhiseadusliku 
korralduse tõttu liikmesriigiti erinev.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
eriteaduslike nõuannete põhjal iga 
piirkonna kohta, kõigi sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

Or. el

Muudatusettepanek 295
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
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tegemist parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

tegemist täpsete ja ajakohastatud
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Ühises kalanduspoliitikas tuleks 
tunnustada, väärtustada ja kaitsta naiste 
rolli kalanduses, seda nii 
väikesemahulisest rannakalapüügist ning 
karp- ja koorikloomade püügist sõltuvate 
tegevuste (võrkude valmistamine ja 
parandamine, töötlemine, turustamine) 
kui ka muude, kalandussektorit 
logistiliselt toetavate tegevuste juures, 
tagades nõnda meeste ja naiste võrdsuse 
põhimõtte järgimise. 

Or. es

Muudatusettepanek 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Tuleb hoiduda mere-elustikule, s.h 
kaladele, haidele, kilpkonnadele, 
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merelindudele ja -imetajatele asjatute 
kannatuste põhjustamisest, milleks on 
vaja välja töötada paremad püügi- ja 
hukkamisviisid.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa ookeanide ja 
meredega seotud küsimused on omavahel 
seotud, sh ka mereala ruumiline 
planeerimine. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud 
merenduspoliitikas, tunnistades, et kõik 
Euroopa ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud, sh ka 
mereala ruumiline planeerimine. 
Läänemerd, Põhjamerd, Keldi merd, 
Biskaia lahte ja Ibeeria rannikut, 
Vahemere, Musta mere, Antillide, 
Prantsuse Guyana ja India ookeani
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

Or. fr

Selgitus

Komisjon on unustanud lisada liidu äärepoolseimad piirkonnad.

Muudatusettepanek 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa ookeanide ja 
meredega seotud küsimused on omavahel 
seotud, sh ka mereala ruumiline 
planeerimine. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud 
merenduspoliitikas, tunnistades, et kõik 
Euroopa ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud, sh ka 
mereala ruumiline planeerimine. 
Läänemerd, Atlandi ookeani, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere ning 
äärepoolseimate piirkondade 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 300
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa ookeanide ja 
meredega seotud küsimused on omavahel 
seotud, sh ka mereala ruumiline 
planeerimine. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega ning see 
peab üldiselt olema kooskõlas teiste liidu 
tegevuspoliitikatega, tunnistades, et kõik 
Euroopa ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud, sealhulgas 
ka mereala ruumiline planeerimine. 
Läänemerd, Põhjamerd, Keldi merd, 
Biskaia lahte ja Ibeeria rannikut, Vahe- ja 
Musta mere merepiirkondi hõlmavate 
mitmesuguste valdkondlike poliitikate 
sidusus ja integratsioon tuleks tagada 
nende juhtimise kaudu.

Or. es
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Selgitus

ÜKP peab olema kooskõlas teiste liidu tegevuspoliitikatega, seejuures neile allumata.

Muudatusettepanek 301
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa ookeanide ja 
meredega seotud küsimused on omavahel 
seotud, sh ka mereala ruumiline 
planeerimine. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

(12) Ühise kalanduspoliitika juures tuleks 
arvesse võtta integreeritud 
merenduspoliitikat, seda läbi 
ökosüsteemipõhise ja integreeritud 
lähenemise merekeskkonna haldamisele, 
mis hõlmab kõiki sektoreid ja kujutab 
endast protsessi käivitamist, mis soosib 
ookeanide ja merede säästvat kasutamist 
koos merendusvaldkondade ja 
rannikualade arengu edendamisega ning 
toimib kõigi omavahel ja merega seotud 
tegevuste ning mereala ratsionaalse 
ruumilise kasutamise täiusliku 
lähtepunktina. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 302
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema välja jäetud
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võrdne juurdepääs liidu vetele ja 
varudele, mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema 
võrdne juurdepääs liidu vetele ja varudele, 
mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema 
võrdne juurdepääs Euroopa vetele ja 
varudele, mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

Or. nl

Muudatusettepanek 304
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema 
võrdne juurdepääs liidu vetele ja varudele, 
mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

(13) Juurdepääsu liidu vetele ja varudele, 
mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võib muuta 
sõltuvaks laevastiku päritolust ja 
omadustest, püügivahenditest ning 
kalavarude kaitsestaatusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
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 ja neid võiks tugevdada, et anda 
eelisjuurdepääs väikesemahulise, 
kohaliku, käsitööndusliku või 
rannalähedase püügiga tegelevatele 
kaluritele.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 307
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
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 ja neid võiks tugevdada, et anda 
eelisjuurdepääs väikesemahulise, 
käsitööndusliku või rannalähedase 
püügiga tegelevatele kaluritele, võttes 
seejuures arvesse liikmesriikide ja 
piirkondade eripärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
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 ja seal, kus võimalik, reserveerida 
12 meremiili laiune vöönd 
väikesemahulise kalapüügi jaoks.

Or. es

Muudatusettepanek 309
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 310
João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
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 ja neid tuleks jäädava põhimõttena 
tugevdada, et anda eelisjuurdepääs 
väikesemahulise, käsitööndusliku või 
rannalähedase püügiga tegelevatele 
kaluritele.

Or. pt

Muudatusettepanek 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Väikesemahulise kalapüügi 
määratlust tuleb laiendada ning lisaks 
laeva suurusele võtta arvesse tervet rida 
kriteeriume, sealhulgas valdavaid 
ilmastikutingimusi, püügiviiside mõju 
mereökosüsteemidele, merel viibimise 
aega ja kalavarusid kasutava 
majandusüksuse omadusi. Eriti tuleks 
tunnustada ja toetada kalandusest 
sõltuvaid kaugemaid väikesaari, seda nii 
rahaliselt kui ka neile lisavahendite 
eraldamisega, et võimaldada tulevikus 
nende püsimist ja jõukust.
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Or. en

Selgitus

Tüüpiline stsenaarium, mis näitab, kui ohtlik on põhimõtte „kõigile sama mõõduga” 
kohaldamine. Rannikust kaugemal asuvad väikesaared sõltuvad väikelaevadest, mis on 
Atlandi ookeani ebasoodsate ilmastikutingimuste meelevallas. Nad kujutavad endast 
unikaalset, dramaatilist ja karmi kildu meie Euroopa ühispärandist, mille me võime oma süü 
läbi kaotada. 12-meetrise laevapikkuse kasutamine suuruskategooriana ei ole antud juhul 
õigustatud.

Muudatusettepanek 312
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Integreeritud merenduspoliitika ja 
ühise kalanduspoliitika kontekstis tuleb 
tunnustada äärepoolseimate piirkondade, 
eriti nende piirkondade eripära, millel 
puudub mandrilava ja mille ressursid 
koonduvad kalastusmadalikele ja 
põhjakõrgendikele. Juurdepääsu neile 
õrnadele biogeograafilistele piirkondadele 
tuleks piirata ning neid tuleks kaitsta ja 
kasutada olemasolevate varude piires.

Or. pt

Muudatusettepanek 313
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 

välja jäetud
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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.

Or. nl

Muudatusettepanek 314
Alain Cadec

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.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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 

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses, sest need 
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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.

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; 
samasugust erikaitserežiimi tuleks 
laiendad ka Prantsuse Antillide, Guyana 
ja Reunioni vetele, kuna nende olukord 
sarnaneb eelnimetatud äärepoolseimate 
piirkondade omaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 316
Maria do Céu Patrão Neves

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.

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses koos nende 
biogeograafiliselt õrnadeks loetavate 
merealadega, sest need aitavad säilitada 
nimetatud saarte kohalikku majandust ja 
avaldavad mõju saarte struktuurilisele, 
sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale. 
Teatavaid püügitegevusi kõnealustes vetes 
tuleks seetõttu lubada üksnes Assooride, 
Madeira ja Kanaari saarte sadamates 
registreeritud kalalaevadele.

Or. pt

Muudatusettepanek 317
Ian Hudghton
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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.

(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 tähtajatult alles jääma piirangud, 
mille kohaselt võivad teatavaid 
püügitegevusi kõnealustes vetes teostada 
üksnes Assooride, Madeira ja Kanaari 
saarte sadamates registreeritud kalalaevad.

Or. en

Muudatusettepanek 318
João Ferreira

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.

(15) Mere bioloogilised ressursid 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
ümbruses tuleks jätta erikaitse alla ja seda 
kaitset tugevdada, sest nad aitavad 
säilitada nimetatud saarte kohalikku 
majandust ja avaldavad mõju saarte 
struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Teatavaid 
püügitegevusi kõnealustes vetes tuleks 
seetõttu lubada üksnes Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte sadamates registreeritud 
kalalaevadele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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.

(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; 
samasugust erikaitserežiimi tuleks 
laiendada ka Prantsuse Antillide, Guyana 
ja Reunioni vetele, kuna nende olukord 
sarnaneb eelnimetatud äärepoolseimate 
piirkondade omaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Tuleb toetada selliste kesksete 
sektorite, näiteks kalanduse ja 
vesiviljeluse arengut, kus 
äärepoolseimatel piirkondadel on 
võimalused spetsialiseeruda ja suured 
suhtelised eelised. Piirkonnapõhise ühise 
kalanduspoliitika rakendamiseks on vaja 
tunnistada nende eristaatust ning 
kohaldada ELi toimimise lepingu artiklit 
349 ja artikli 355 lõiget 1.
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Or. fr

Muudatusettepanek 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Tuleb toetada selliste kesksete 
sektorite, näiteks kalanduse ja 
vesiviljeluse arengut, kus 
äärepoolseimatel piirkondadel on 
võimalused spetsialiseeruda ja suured 
suhtelised eelised. Piirkonnapõhise ühise 
kalanduspoliitika rakendamiseks on vaja 
tunnistada nende eristaatust ning 
kohaldada ELi toimimise lepingu artiklit 
349 ja artikli 355 lõiget 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate püügikohtade 
eripära kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist.

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate merealade ja 
püügikohtade eripära kajastavate 
mitmeaastaste kavade kehtestamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 323
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate püügikohtade 
eripära kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist.

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate merealade ja 
püügikohtade eripära kajastavate 
mitmeaastaste, dünaamiliste ja 
sihtotstarbeliste kavade kehtestamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate püügikohtade 
eripära kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist.

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi. Selleks peaksid 
liikmesriigid tegema tihedat koostööd 
avaliku sektori asutuste ja piirkondlike 
nõuandekomisjonidega, et luua, ka 
kohalikul tasandil, jätkusuutlikkuseks 
vajalikud tingimused kaasavate meetmete 
abil, mis võetakse piirkondlikul kui 
otsustamismenetluste jaoks suurema 
ühtekuuluvusega tasandil ning mis viivad 
mitmeaastaste kavade koostamisele, mille 
puhul peetakse esmatähtsaks erinevate 
püügikohtade eripära kajastavate 
mitmeaastaste kavade kehtestamist.
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Or. it

Muudatusettepanek 325
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate püügikohtade
eripära kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist.

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks eri liikide bioloogilist 
eripära ja iga püügipiirkonna eripära 
kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist. Majandamiskavade 
väljatöötamiseks tuleb kõigepealt 
koostada olemasolevate püügipiirkondade 
atlas; seejärel tuleb teha olemasolevate 
majandamissüsteemide inventuur ning 
viimaks lõplike majandamiskavade 
koostamiseks määratleda konkreetsed 
majandamisüksused.

Or. es

Muudatusettepanek 326
Estelle Grelier

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 

(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 
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ökosüsteemide jätkusuutliku kasutamise 
koguseliselt mõõdetavad ülesanded, 
määratledes selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks.

ökosüsteemide jätkusuutliku kasutamise 
koguseliselt mõõdetavad ülesanded, 
määratledes selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks. Asjaomaste kalavarude 
ja mere ökosüsteemide säästva kasutamise 
soodustamiseks tuleks mitmeaastastes 
kavades juhinduda täpselt määratletud 
majandamiseesmärkidest. Seal, kus 
majandamisstsenaariumid võivad 
avaldada asjaomastele piirkondadele 
sotsiaalmajanduslikku mõju, tuleks 
kavade vastuvõtmisel konsulteerida 
kalandusettevõtjate, teadlaste ja 
institutsiooniliste partneritega.

Or. fr

Muudatusettepanek 327
Maria do Céu Patrão Neves

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 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
nende raamide kohandamise võimaluse 
sõltuvalt varude dünaamikast, ning need 
peaksid hõlmama ja eristama vastavaid 
varusid püüdvaid liikmesriikide laevastiku 
osi, kooskõlas taastamisele kuuluvate 
kalavarude püügimääradega.

Or. pt
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Muudatusettepanek 328
Ian Hudghton

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 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. Mitmeaastaste kavade 
koostamine peaks toimuma täielikus 
koostöös sidusrühmade, liikmesriikide ja 
nõuandekomisjonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 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. Asjaomaste kalavarude 
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ja mere ökosüsteemide säästva kasutamise 
soodustamiseks tuleks mitmeaastastes 
kavades juhinduda täpselt määratletud 
majandamiseesmärkidest. Seal, kus 
majandamisstsenaariumid võivad 
avaldada asjaomastele piirkondadele 
sotsiaalmajanduslikku mõju, tuleks 
kavade vastuvõtmisel konsulteerida 
kalandusettevõtjate, teadlaste ja 
institutsiooniliste partneritega.

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes,
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis iga 
püügipiirkonna eripära arvestades 
aitaksid oluliselt langetada soovimatu 
püügi ja vette tagasi laskmise taset, samuti 
tuleb varasemate mõjuhinnangute põhjal 
analüüsida saagi vette tagasi laskmise 
põhjuseid ning kavandatavate meetmete 
sotsiaalset, majanduslikku ja ökoloogilist 
mõju. Seda seetõttu, et soovimatu püük ja 
vette tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Tuleks kehtestada ja viia 
ellu mitmeaastased meetmekavad saagi 
vette tagasi laskmise oluliseks 
vähendamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kooskõla artikliga 15, milles käsitletakse saagi vette tagasi laskmise olulist vähendamist.
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Muudatusettepanek 331
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis iga 
püügipiirkonna eripära arvestades 
aitaksid oluliselt langetada soovimatu 
püügi ja vette tagasi laskmise taset, samuti 
tuleb varasemate hinnangute põhjal 
analüüsida saagi vette tagasi laskmise 
põhjuseid ning kavandatavate meetmete 
sotsiaalmajanduslikku ja ökoloogilist 
mõju. Seda seetõttu, et soovimatu püük ja 
vette tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel võib olla negatiivne 
mõju mere bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Liidu vetes või liidu 
laevadega püütud majandatavate 
kalavarude suhtes tuleks kehtestada ja ellu 
viia vette tagasi heitmise vähendamise 
kavad, mis suunavad kasutama 
selektiivsemaid püügivahendeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 332
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
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tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada. Seetõttu tuleb võtta meetmed, 
mis kindlustaksid lossitud soovimatu 
püügi kasutamise ja hoiaksid ära selle 
tagasilaskmise vette.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
võimaluse korral kaotaksid need hoopis. 
Seda seetõttu, et soovimatu püük ja vette 
tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes, tuleks järk-järgult kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

Or. es

Selgitus

Kalaliikide soovimatu püügi ja vette tagasi laskmise vähendamine ning võimalik kaotamine 
on võimalik üksnes igal üksikjuhul eraldi ning pärast seda, kui on leitud lahendus põhjustele, 
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nii et nii see kohustus kui ka kogu saagi lossimise kohustus tuleksid rakendada järk-järgult.

Muudatusettepanek 334
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
ajapikku kaotaksid need hoopis. Seda 
seetõttu, et juhupüük ja tagasiheide on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele 
ärilistel põhjustel, mis tuleb kiiresti läbi 
uurida ja kaotada. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

Or. pt

Muudatusettepanek 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja järk-
järgult kaotaksid need hoopis. Seda 
seetõttu, et soovimatu püük ja vette tagasi 
laskmine on tõsine varude raiskamine, 
millel on negatiivne mõju mere 
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ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

Or. it

Muudatusettepanek 336
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine 
on tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on toimivaid ja realistlikke
meetmeid, mis aitaksid langetada praegust 
soovimatu püügi ja vette tagasi laskmise 
kõrget taset ja kaotaksid need hoopis. 
Kahjuks on varasemate õigusaktidega 
kohustatud kalureid sageli väärtuslikke 
varusid vette tagasi laskma. Vette tagasi 
laskmine on tõsine varude raiskamine, 
millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult ning
plaanipäraselt rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
võimaluse korral kaotaksid need hoopis. 
Seda seetõttu, et soovimatu püük ja vette 
tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

Or. pt

Muudatusettepanek 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine 
on tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis soovimatute 
liikide püüdmise ärahoidmiseks ja 
vähendamiseks väljatöötatud parema 
tehnika abil aitaksid langetada praegust 
soovimatu püügi ja vette tagasi laskmise 
kõrget taset. Kõnealuseid meetmeid tuleb 
kõikidel tasanditel realistlike stiimulitega 
toetada.

Or. en
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Selgitus

Vette tagasilaskmise keeld seda mitmetahulist ja ülimalt kompleksset probleemi ei lahenda.
Probleemi tõhusamaks lahenduseks sobivad selle ärahoidmiseks ja vähendamiseks võetavad 
meetmed, mille osas kehtestatakse teatud ajavahemikuks vastavad stiimulid. Alles pärast 
nimetatud meetmete rakendamist tuleks uurida tagasilaskmiskeelu kasulikkust, kuna just 
nende meetmete tulemusena kõrvaldatakse praktiliselt kõik tagasilaskmised.

Muudatusettepanek 339
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine 
on tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele.
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis järk-järgult 
langetaksid praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis; iga üksikut 
püügipiirkonda tuleb analüüsida eraldi 
ning võtta arvesse tehnilised, 
seadusandlikud ja turundusega seotud 
põhjused, et vähendada sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju kalandussektorile ja 
tagada pikaajaline jätkusuutlikkus ning 
hoiduda järskudest meetmetest, mis 
nõrgestaksid kalandussektorit. Kõikide 
majandatavate kalavarude suhtes, mis on 
püütud liidu vetes või liidu laevadega, 
tuleks kehtestada lossimiskohustus.

Or. es

Muudatusettepanek 340
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 

(18) Vaja on meetmeid, mis niipalju kui 
võimalik aitaksid langetada praegust 
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vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

soovimatu püügi taset, et hoida ära vette 
tagasi laskmine. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Üksikuid liike püüdvatele 
püügipiirkondadele tuleks kõikide 
majandatavate kalavarude suhtes, mis on 
püütud liidu vetes või liidu laevadega,
kehtestada lossimiskohustus ja seda järk-
järgult rakendada. Mitme liigi püügiga 
tegelevates püügipiirkondades, kus 
soovimatu püügi täieliku lõpetamise ja 
kogu püügi lossimise kohustus ei ole 
võimalik, tuleb seada eesmärgiks 
soovimatu püügi ja vette tagasilaskmise 
järk-järguline vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada. Meetmete väljatöötamisel, 
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rakendada. edendamisel ja toetamisel tuleb eelistada 
neid, mille eesmärgiks on soovimatu 
püügi vähendamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 342
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset kõikides 
mere ökosüsteemides, kus see on 
võimalik, ja kaotaksid need hoopis. Seda 
seetõttu, et soovimatu püük ja vette tagasi 
laskmine on paljudes veekogudes tõsine 
varude raiskamine, millel on negatiivne 
mõju mere bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada. Meetme rakendamine põhineb 
dokumenteeritud teaduslikel uuringutel, 
milles võetakse arvesse Euroopa 
kalanduspiirkondade eritunnuseid ja 
uuritakse vette tagasi laskmise põhjuseid, 
eesmärgiga tagada igal üksikul juhul 
sobiva püügiseadmete kasutamine.

Or. el

Muudatusettepanek 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis, kusjuures arvesse 
tuleb võtta iga püügipiirkonna iseärasusi, 
samuti võtta asjaomased meetmed nende 
vähendamiseks majanduskavade raames. 
Seda seetõttu, et soovimatu püük ja vette 
tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Tuleb arvestada sellega, et 
vette tagasi laskmise vähendamine on eriti 
raske probleem mitme liigiga 
püügipiirkondades ja püügipiirkondades, 
mida ei majandata lubatud kogupüügi 
süsteemi alusel, eelkõige kehtib see 
Vahemere püügipiirkondade kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 

(18) Vaja on meetmeid, mis iga 
püügipiirkonna eripära arvestades 
aitaksid oluliselt langetada soovimatu 
püügi ja vette tagasi laskmise taset, samuti 
tuleb varasemate hinnangute põhjal 
analüüsida saagi vette tagasi laskmise 
põhjuseid ning kavandatavate meetmete 
sotsiaalmajanduslikku ja ökoloogilist 
mõju. Seda seetõttu, et soovimatu püük ja 
vette tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel võib olla negatiivne 
mõju mere bioloogiliste ressursside ja mere 
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laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult
rakendada.

ökosüsteemide jätkusuutlikule 
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Liidu vetes või liidu 
laevadega püütud majandatavate 
kalavarude suhtes tuleks kehtestada ja ellu 
viia vette tagasi heitmise vähendamise 
kavad, mis suunavad kasutama 
selektiivsemaid püügivahendeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kalapüügi selektiivsuse 
parandamiseks mõeldud stiimulite 
loomisel ei tohiks lubatud kogupüüki 
suurendada püügikoguste arvelt, mis 
lastaks muidu vette tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kogu saagi lossimise kohustus 
kõikide majandatavate kalavarude suhtes 
tuleks seada iga püügipiirkonna puhul 
eraldi. Määrus ei kehti liikide kohta, 
millel on pärast vette tagasilaskmist kõrge 
ellujäämismäär. 

Or. en
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Muudatusettepanek 347
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Muuta tuleks õigusnorme, mis 
varem kohustasid mitme liigiga 
püügipiirkondade kalureid osa püügist 
vette laskma. Eelkõige tuleks läbi viia 
uuringud vette lastava saagi 
ellujäämismäära kohta. Selektiivsemate ja 
innovatiivsemate püügiriistade 
kasutamise algatusi tuleb võimaldada nii 
õigus- kui ka finantstasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Kalapüügi selektiivsuse 
parandamiseks mõeldud stiimulite 
loomisel ei tohiks lubatud kogupüüki 
suurendada püügikoguste arvelt, mis 
lastaks muidu vette tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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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. fr

Muudatusettepanek 350
Alain Cadec

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. fr

Muudatusettepanek 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 

välja jäetud
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piiratud ning seda ei tohiks müüa 
inimtoiduks.

Or. fr

Muudatusettepanek 352
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.

(19) Ettevõtja ei tohiks saada soovimatu 
saagi lossimisest täieulatuslikku 
majandustulu ega kahju.

Or. nl

Muudatusettepanek 353
Maria do Céu Patrão Neves

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.

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

Or. pt



AM\901580ET.doc 75/167 PE489.437v01-00

ET

Muudatusettepanek 354
Guido Milana

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.

(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 või muul otstarbel.

Or. it

Muudatusettepanek 355
Luis Manuel Capoulas Santos

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.

(19) Ettevõtja ei tohiks saada soovimatu 
saagi lossimisest täieulatuslikku 
majandustulu. Kalavarude kaitse 
seisukohalt alamõõduliseks liigitatud 
lossitud kalasaagi kasutus peaks olema 
piiratud: lossitud tooteid võiks tohtida 
tasuta jaotada heategevuslikul otstarbel
ning neid ei tohiks kasutada inimtoiduks. 

Or. pt

Muudatusettepanek 356
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kalavarude kaitse eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid.

(20) Kalavarude kaitse eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid ning 
valitsustasandid tuleks viia vastavusse 
majandamisvajadustega. 

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kalavarude kaitse eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid.

(20) Kalavarude kaitse ning laevastike ja 
kalanduse kohanemise eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid.

Or. pt

Muudatusettepanek 358
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kalavarude kaitse eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid.

(20) Kalavarude kaitse eesmärgil tuleks 
teatavatele tehnilistele meetmetele 
kehtestada selged eesmärgid ning 
valitsustasandid tuleb viia vastavusse 
majandamisvajadustega. 

Or. es
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Muudatusettepanek 359
Estelle Grelier

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, mis on seotud lubatud 
kogupüügi ja kvootide või püügikoormuse 
kavaga, ja mille suhtes ei ole kehtestatud 
mitmeaastaseid kavasid, tuleks kehtestada 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
tagavad kasutusmäärad saagi ja/või 
püügikoormuse piirnormide kasutuselevõtu 
teel, pakkudes igale püügipiirkonnale 
selgetel, ühiselt kasutatavatel teaduslikel 
andmetel põhinevad stsenaariumid.

Or. fr

Muudatusettepanek 360
Carmen Fraga Estévez

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, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust ligikaudu tagavad kasutusmäärad 
saagi ja/või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel.

Or. es

Muudatusettepanek 361
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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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, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad saagi 
ja/või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel seal, kus see on 
vajalik.

Or. pt

Muudatusettepanek 362
Izaskun Bilbao Barandica

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, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad, 
pakkudes igale püügipiirkonnale selgete, 
ühiselt kasutatavate teaduslike andmete 
alusel järk-järgult elluviidavad 
stsenaariumid.

Or. es

Muudatusettepanek 363
Luis Manuel Capoulas Santos

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 

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

ja/või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel. Kui ei ole piisavalt 
andmeid, tuleks püügipiirkondi 
majandada asendusväärtuste standardite 
alusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 364
Diane Dodds

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, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad 
asjaomaste tehniliste kaitsemeetmete
kindlaksmääramise ja kasutuselevõtu teel.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Ioannis A. Tsoukalas

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) Turustatavatele kalavarudele, mille
suhtes ei ole kehtestatud mitmeaastaseid 
kavasid, tuleks kehtestada maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust tagavad 
kasutusmäärad, soovitades usaldusväärsel 
teaduslikul tõendusmaterjalil põhinevaid 
järkjärgulisi süsteeme.

Or. el
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Muudatusettepanek 366
George Lyon

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, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
võimaluse korral kehtestada maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust tagavad 
kasutusmäärad saagi ja/või püügikoormuse 
piirnormide kasutuselevõtu teel.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Ühine kalanduspoliitika peaks 
tagama, et kõik liidu laevastikud ja 
püügipiirkonnad saavutavad ühiselt 
kindlaks määratud eesmärgid . 
Jätkusuutliku kalanduse tagamiseks tuleb 
uue õigusaktiga seatud eesmärkide 
saavutamiseks ebasoodsate tingimuste 
korral ette näha kohanemiseks vajalik 
üleminekuaeg.

Or. it

Muudatusettepanek 368
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Liit peaks suurendama oma 
jõupingutusi tulemusliku rahvusvahelise 
koostöö ja kalavarude majandamise 
saavutamisel meredes, mis piirnevad nii 
liiduga kui ka kolmandate riikidega, 
tagades vajadusel selliste piirkondade 
jaoks piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide loomise.

Or. it

Muudatusettepanek 369
Estelle Grelier

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 püügitegevuse 
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest. See tähendab 
samuti, et kalapüügivõimaluste igasugune 
vähendamine peab toimuma järk-järgult, 
nii et seda oleks võimalik ajaga 
leevendada ja hüvitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 370
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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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 ühe osa
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 371
Ana Miranda

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, samuti tõsiasja, et suhtelise 
stabiilsuse põhimõte on toonud kaasa 
märkimisväärse erinevuse liikmesriikidele 
eraldatavate kvootide ja tegelike vajaduste 
ning laevade kasutamise vahel, nii et seda 
põhimõtet ei saa praegu kasutada 
püügipiirkondade jaotamisel, samuti ei 
anna see kindlust, et püügiõigused on 
endiselt vastavate rannikukogukondade 
käsutuses, on oluline suhtelise stabiilsuse 
põhimõte tühistada, kuna see on
kaotanud oma algse tähenduse ega tohiks 
olla ülimuslik asutamislepingute suhtes, 
et liikmesriigid ei saaks nimetud 
põhimõtte rakendamisest kahju.

Or. es
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Muudatusettepanek 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 püügitegevuse 
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest ning 
arvestatakse nende kooskõla ühise 
kalanduspoliitika sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Ioannis A. Tsoukalas

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 püügitegevuse 
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest ning 
arvestatakse võimalikke sotsiaalseid ja 
majanduslikke tagajärgi.

Or. el
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Muudatusettepanek 374
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selline püügitegevuse suhteline 
stabiilsus, mis oleneb varude bioloogilise 
seisundi ajutisusest, peaks kaitsma 
kalandusest ja sellega seotud 
tegevusaladest suuresti sõltuvate 
piirkondade kohaliku elanikkonna 
erivajadusi, nagu on otsustatud nõukogu 3. 
novembri 1976. aasta resolutsioonis, milles 
käsitletakse alates 1. jaanuarist 1977 
ühenduses moodustatava 200 meremiili 
laiuse kalastusvööndi teatavaid 
välisaspekte, ja eelkõige selle VII lisas. 
Seetõttu tuleb eesmärgiks seatud suhtelist 
stabiilsust mõista selles tähenduses.

(23) Selline püügitegevuse suhteline 
stabiilsus, mis oleneb varude bioloogilise 
seisundi ajutisusest, peaks kaitsma 
kalandusest ja sellega seotud 
tegevusaladest suuresti sõltuvate 
piirkondade kohaliku elanikkonna 
erivajadusi (pöörates erilist tähelepanu 
äärepoolseimatele piirkondadele), nagu on 
otsustatud nõukogu 3. novembri 1976. 
aasta resolutsioonis, milles käsitletakse 
alates 1. jaanuarist 1977 ühenduses 
moodustatava 200 meremiili laiuse 
kalastusvööndi teatavaid välisaspekte, ja 
eelkõige selle VII lisas. Seetõttu tuleb 
eesmärgiks seatud suhtelist stabiilsust 
mõista selles tähenduses.

Or. pt

Muudatusettepanek 375
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

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) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 

(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, eelkõige 
biogeograafiliselt õrnadeks liigitatud 
aladega, on sätestatud nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
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elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) 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)) artikli 13 lõikes 4.

kohta) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) 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)) artikli 13 lõikes 4.

Or. pt

Muudatusettepanek 376
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

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) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) 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)) artikli 13 lõikes 4.

(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) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) 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)) artikli 13 lõikes 4. Euroopa 
tasandil tehakse ettepanek luua 
kaitsealuste merealade võrgustik, mille 
rakendamise aluseks on 
kalapüügikoormuse intensiivsus ja 
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asjaomaste liikide haavatavus, samuti 
kokkusobivus merekeskkonna erinevate 
kasutusvõimalustega.

Or. es

Muudatusettepanek 377
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

(25) Komisjon peaks pärast asjaomaste 
nõuandekomisjonide ja asjaomaste 
liikmesriikidega konsulteerimist suutma 
vastu võtta erakorralisi meetmeid 
kalapüügist tulenevate tõsiste ohtude 
puhul, mis ohustavad mere bioloogiliste 
ressursside kaitset või mere ökosüsteemi, 
ja nõuavad viivitamatut tegutsemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 378
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

(25) Komisjon peaks sidusrühmade, 
eelkõige nõuandekomisjonide, seisukohti 
arvesse võttes suutma vastu võtta 
teaduslikel uuringutel põhinevaid 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

Or. pt
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Muudatusettepanek 379
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid ülepüügist, samuti 
teatud linnaehituslike projektide mõjust 
merekeskkonnale ning reostuse ja kliima 
mõjust tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist. Kui püügitegevus 
ühe nimetatud ajaliselt piiratud meetme 
alusel peatatakse või sellest loobutakse, 
tuleb rakendada sotsiaalseid kavasid, et 
ettevõtjad saaksid hüvitust või et 
julgustada neid jätkama, kusjuures seda 
tuleb vaadelda kui kõige olulisemat 
meedet kalandussektori kogu 
tootmisprotsessis.

Or. es

Muudatusettepanek 380
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist. Meetmed peaksid 
olema seotud kindlate tähtaegadega ning 
kehtima kindlaksmääratud aja jooksul.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas kehtivate õigusnormidega.

Muudatusettepanek 381
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liikmesriigid peaksid suutma vastu 
võtta erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või ökosüsteemi ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on kalamajandusega tihedamalt seotud ning seetõttu võimelised kiiremini 
reageerima. Seepärast peaksid jätkuva detsentraliseerimise suunas tehtavad sammud andma 
liikmesriikidele võimaluse võtta vajadusel tõsiseid meetmeid.

Muudatusettepanek 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 

(26) (26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta eri 
merealade ja konkreetsete 
kalapüügipiirkondade tegelikke olusid ja 
eripära ning suurendaksid poliitikast 
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suurendaksid poliitikast kinnipidamist. kinnipidamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 383
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
ettevõtjate ja teadlastega konsulteerides 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 384
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist,
järgides nii kohaliku majandamise 
põhimõtet.

Or. pt
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Muudatusettepanek 385
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel 
olema võimalik vastu võtta kaitse- ja 
tehnilisi meetmeid, mis aitaksid neil 
poliitika elluviimisel paremini arvesse 
võtta konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

(26) Ühise kalanduspoliitika haldamine
võiks piirkondlikus kontekstis olla 
tõhusam, ent mingil juhul ei tohi see tuua 
kaasa poliitika taasriigistamist. Sel 
eesmärgil ning vastavalt nõukogu otsuse 
2009/937/EL (millega võetakse vastu 
nõukogu kodukord) artikli 19 lõikele 3 
moodustatakse püügipiirkondade 
piirkondlikud töögrupid, mis nõuandvate 
komisjonide esitatud aruannete alusel 
haldavad teatud piirkondade 
püügitegevust, seda eelkõige asjaomaste 
liikmesriikide aktiivsema sekkumise abil 
iga piirkonna püügitegevusse või kalade 
populatsiooni.

Or. es

Selgitus

Põhjendus on kooskõlas III jaotise uue peatüki koostamisega, mille eesmärk on kohandada 
ühine kalanduspoliitika tegeliku piirkonnapõhisusega.

Muudatusettepanek 386
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel 
tihedas koostöös nõuandekomisjonidega 
olema võimalik vastu võtta kaitse- ja 
tehnilisi meetmeid, mis aitaksid neil 
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konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

poliitika elluviimisel paremini arvesse 
võtta konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 387
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel pärast 
asjaomaste nõuandekomisjonide ja 
sidusrühmade seisukohtade igakülgset 
arvessevõtmist olema võimalik vastu võtta 
kaitse- ja tehnilisi meetmeid, mis aitaksid 
neil poliitika elluviimisel paremini arvesse 
võtta konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaksid liikmesriigid 
vastutama kaitse- ja tehniliste meetmete 
võtmise eest, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 389
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Liikmesriike tuleks julgustada 
tegema üksteisega piirkondlikul tasandil 
koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Piirkonnastamise probleemi 
lahenduseks on korralik majandamine ja 
eeskirjade kohandamine vastavalt iga 
püügipiirkonna ning mereala 
iseärasustele , samuti tuleks 
liikmesriikidele anda suuremad volitused 
kalanduse piirkonnastamisel kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega, mis annab 
võimaluse sektori kaasamiseks ja 
sünergiate loomiseks; ühise 
kalanduspoliitika eesmärgid saavutatakse 
suuremal määral üksnes sektori ja 
sidusrühmade tihedama kaasamisega 
meetmete väljatöötamisse.

Or. pt



AM\901580ET.doc 93/167 PE489.437v01-00

ET

Muudatusettepanek 391
João Ferreira

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 
käsitlevaid erimeetmeid.

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis, samuti
piirnevatel aladel vastavalt mandrilava 
ulatusele, vastu võtta kõik liidu 
kalalaevade suhtes kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldamisele on eelnenud nõustamine 
ning kui liit ei ole vastu võtnud kõnealuses 
vööndis kaitset ja majandamist käsitlevaid 
erimeetmeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 392
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Laevade ülekandmist erinevatesse 
geograafilistesse merepiirkondadesse 
tuleks lubada ainult siis, kui kindlas 
piirkonnas kalastavate laevade arvu 
suurenemisest tingitud püügikoormuse 
suurenemine ei ohusta püügipiirkonna 
jätkusuutlikkust ja kohalike kogukondade 
kestvust.

Or. pt

Muudatusettepanek 393
João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Seoses Assooride, Madeira ja 
Kanaari saarte äärepoolseimate 
piirkondadega peaks liikmesriikidel olema 
lubatud vastu võtta kõik liidu kalalaevade 
suhtes kohaldatavad eri kaitse- ja 
majandamismeetmed oma 
majandusvööndile vastavas 200 meremiili 
laiuses vööndis juhul, kui kohaldamisele 
on eelnenud nõustamine ning kui liit ei 
ole vastu võtnud kõnealuses vööndis 
kaitset ja majandamist käsitlevaid 
erimeetmeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 394
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
vastu võtta liidu vete kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevaid meetmeid, mida 
nad kohaldavad üksnes oma lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade suhtes.

(28) Liikmesriikidel peaks pärast 
professionaalsete ettevõtjate ja teadlastega 
konsulteerimist olema lubatud vastu võtta 
liidu vete kalavarude kaitset ja 
majandamist käsitlevaid meetmeid, mida 
nad kohaldavad üksnes oma lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade suhtes. 
Vajadusel tuleks hõlmata teised selle 
püügipiirkonnaga seotud liikmesriigid.

Or. fr

Muudatusettepanek 395
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 396
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 

välja jäetud
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majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

Or. fr

Muudatusettepanek 397
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 

välja jäetud
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laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

Or. it

Muudatusettepanek 398
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 

välja jäetud
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kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

Or. es

Muudatusettepanek 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 

välja jäetud
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kohaselt tühistada.

Or. fr

Muudatusettepanek 400
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 401
Jim Higgins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 

(29) Vabatahtlikku ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, mis 
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kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
tuleks rakendada hiljemalt 31. detsembriks 
2013 kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteem, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tekitab probleeme seoses 
nende kontsentratsiooni ning monopolide 
loomisega; pidades kinni subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtetest, 
võivad liikmesriigid seda vabatahtlikkuse 
alusel rakendada kõikide 12-meetriste ja 
pikemate kalalaevade suhtes ning kõikide 
muude veetavate püünistega püüdvate 
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püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

laevade suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused laevad, 
v.a veetavaid püüniseid kasutavad laevad. 
Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 15-meetriste
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 15-
meetri pikkused veetavaid püüniseid 
kasutavad laevad, kui nende
kalastusretked kestavad vähem kui 24 
tundi. Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
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kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. es

Selgitus

Mõningatel juhtudel ei saa geograafiliste või ilmastikutingimuste tõttu määratleda 
väikesemahulist kalapüügi laevastikku kuni 12-meetri pikkusena.

Muudatusettepanek 405
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt
majandatavatest kalavarudest, tuleks
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused laevad, 
v.a veetavaid püüniseid kasutavad laevad. 
Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 

(29) Vabatahtlikku ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab lubatud kogupüügi ja ühise 
kalanduspoliitika kvootide abil
majandatavaid kalavarusid, tuleb
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonidega hõlmata kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele seal, kus laevastiku 
püügivõimsus ja kättesaadavad varud ei 
ole vastavuses, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
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bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. pt

Muudatusettepanek 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 
12-meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 

(29) Liikmesriigid võivad rakendada
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks peaks 
see parandama majandustulemusi. Kuna 
mere bioloogilised ressursid on ühisvara, 
peaksid ülekantavad püügikontsessioonid 
andma liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.
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tühistada.

Or. pt

Muudatusettepanek 407
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 
12-meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
peaksid liikmesriigid rakendama 
vabatahtlikkuse alusel ning olemasolevaid 
kokkuleppeid arvesse võttes hiljemalt üks 
aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa liikmesriigi iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva 
püügikontsessiooni loomisele. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
püügikontsessioonid andma liikmeriikidele 
üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Pat the Cope Gallagher
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, võiks rakendada hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste ja 
pikemate kalalaevade suhtes ning kõikide 
muude veetavate püünistega püüdvate 
laevade suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused laevad, 
v.a veetavaid püüniseid kasutavad laevad. 
Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. en

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonide kohustuslik sisseviimine tooks kiiresti kaasa kvootide 
kuhjumise ja kontrollifunktsiooni jäämise väikesele arvule ettevõtetele, mille tulemuseks oleks 
rannikualade väikeste kalastuskogukondade hääbumine Niisugusel arengul oleks ülimalt 
negatiivne mõju traditsioonilistele kalastuskogukondadele kogu ELis ja seda ei tohiks 
toetada.

Muudatusettepanek 409
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, võiks vabatahtlikkusse 
alusel rakendada kõikide 15-meetriste ja 
pikemate kalalaevade suhtes ning kõikide 
muude veetavate püünistega püüdvate 
laevade suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 15-meetri pikkused laevad, 
v.a veetavaid püüniseid kasutavad laevad. 
Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. es

Muudatusettepanek 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 

(29) Juurdepääs püügipiirkondadele 
peaks põhinema ökoloogilistel ja
sotsiaalsetel kriteeriumidel, et edendada 
vastutustundlikku kalapüüki eesmärgiga 
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rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

toetada neid kalandusettevõtteid, kes 
töötavad kõige keskkonnasõbralikumalt 
ning toovad ühiskonnale suurimat tulu.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 

(29) Liikmesriigid peaksid vastutama
kalapüügivõimaluste jaotamiseks oma 
enda süsteemide väljatöötamise eest.
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laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 

(29) Liikmesriigid võivad soovi korral 
rakendada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
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bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada. 

bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. el

Muudatusettepanek 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
tuleks avamere- ja kaugpüügilaevastiku 
suhtes rakendada hiljemalt 31. detsembriks 
2013. Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 15-
meetri pikkused laevad või laevad, mis 
teevad igapäevaseid kalastamisretki. 
Selline süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.
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Or. es

Muudatusettepanek 414
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Igas liikmesriigis vabatahtlikult 
kohaldatavat ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
tuleks rakendada hiljemalt 31. detsembriks 
2013 kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. pt

Muudatusettepanek 415
Nikolaos Salavrakos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) On arvamusel, et komisjon peaks 
hindama kalalaevastikke, saamaks 
usaldusväärseid andmeid liigse 
püügivõimsuse täpse olukorra kohta ELi 
tasandil, mis võimaldaks kavandada 
asjakohaseid ja sihipäraseid vahendeid 
selle vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteem võiks olla asjakohane viis 
kohandamaks kalalaevastikku ja 
kalastamist olemasolevate ressurssidega, 
kui asjaomased laevad püüavad kala 
veetava püünisega, kuid seda ei tohiks 
kohaldada rannalähedase või 
mittetööstusliku kalapüügi suhtes, st 
niisugust liiki kalapüügi suhtes, kus 
kasutatakse üle 15m pikkuseid laevu ning 
tarnitakse värskelt tarbitavaid tooteid, 
hoitakse keskkonda ja järgitakse oskustöö 
tava, mis põhineb kohalikul kontekstil ja 
on sellest sotsiaalmajanduslikult sõltuv, 
mis on perekondlik nii omandivormi kui 
ka toimimise poolest ja mille puhul 
kasutatakse keskkonnahoidlikke 
püügivahendeid. 

Or. es
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Muudatusettepanek 417
Alain Cadec

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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 418
Estelle Grelier

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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 419
Guido Milana
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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.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 421
Ian Hudghton
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 422
Ana Miranda

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.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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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.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 424
João Ferreira

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.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 425
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 426
Nikolaos Salavrakos

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, võivad püügikontsessioonid
olla ülekantavad ja renditavad ning 
põhinema õiglastel, objektiivsetel ja 
läbipaistvatel kriteeriumidel, andes 
eelisjuurdepääsu nendele, kes püüavad 
kala sotsiaalselt vastutustundlikult ja 
keskkonnahoidlikult. Liikmesriikidel 
peaks subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaselt 
olema õigus kasutada kõige 
asjakohasemaid meetmeid, et vähendada 
vajaduse korral liigset püügivõimsust 
vastavalt eri kalalaevastike ja 
merepiirkondade eriomadustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 427
Maria do Céu Patrão Neves

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 püüdes luua vajalikke 
tingimusi selleks, et kalandusvaldkonnas 
tegutsemise lõpetanud kalurid ei vajaks 
toimetulekuks ühise kalanduspoliitika 
raames antavat riiklikku rahalist abi, 
peaksid püügikontsessioonid olema 
ülekantavad ja renditavad.

Or. pt

Muudatusettepanek 428
Struan Stevenson

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 peaksid 
püügikontsessioonid olema ülekantavad ja 
renditavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 429
Ioannis A. Tsoukalas

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, võivad kõik liikmesriigid võtta 
kasutusele ülekantavad ja renditavad
püügikontsessioonid.

Or. el

Muudatusettepanek 430
Luís Paulo Alves

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 vastavalt 
igas liikmesriigis kehtestatud süsteemile.

Or. pt
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Muudatusettepanek 431
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 432
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 434
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 435
Jim Higgins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist liikmesriikide 
valikul üksnes suurte laevade suhtes.
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes.
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad
täiendavate majandamismeetmete 
vastuvõtmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 439
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad
vabatahtliku ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi
kohaldamise kaalumist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada ainult nende kalavarude puhul,
mida majandatakse kogupüükide ja 
kvootide kehtestamise abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 440
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Väikesemahulise kalapüügi ning 
karp- ja koorikloomade püügi
eriomadused ja sotsiaalmajanduslik 
haavatavus õigustavad nende väljajätmist
ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemist ning vajadust kehtestada 
diferentseeritud kord väikesemahulise 
kalapüügi ning karp- ja koorikloomade 
püügi jaoks. Sel eesmärgil tuleks 
tulevastes rahastamisvahendites näha ette 
konkreetne protsent väikemahulisele 
kalapüügile, karp- ja koorikloomade 
püügile ja ulatuslikule vesiviljelusele, 
ning kehtestada väikesemahulise 
kalapüügi jaoks spetsiaalne 
toetusprogramm, milles keskendutakse 
kalapüügist elatuvatele 
rannikukogukondadele ning antakse 
asjaomastele kalavarudele 
eelisjuurdepääs neile, kes püüavad kala 
ning karp- ja koorikloomi sotsiaalselt 
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kõige jätkusuutlikumal ja 
keskkonnahoidlikumal viisil. 

Or. es

Muudatusettepanek 441
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Arvestades iga liikmesriigi 
kalalaevastiku eriomadusi ning asjaolu, et 
nad aitavad kaasa rannikukogukondade 
sotsiaalmajanduslikule heaolule, peaksid 
liikmesriigid ise vastutama oma 
kalapüügivõimaluste eraldamise süsteemi 
valiku eest, sealhulgas väikesemahulise 
püügiga tegelevate laevastike osas.

Or. en

Selgitus

Väikesemahulise püügiga tegelevate laevastike ning nende suhtes kohaldatavate 
majandamismeetmete kindlaksmääramine peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 

(31) Rannapüügiga tegelevate laevastike 
eriomadused ja sotsiaalmajanduslik 
haavatavus õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes.
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laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Or. es

Muudatusettepanek 443
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist vabatahtlikkuse 
alusel kõikides liikmesriikides.
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Or. pt

Muudatusettepanek 444
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Igal liikmesriigil peaks 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt olema 
võimalik valida, millise meetodi alusel ta 
talle määratud kalapüügivõimalusi 
eraldab, ilma et kehtestataks 
eraldamissüsteem Euroopa tasandil. Sel 
viisil on liikmesriikidel võimalik soovi 
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korral luua ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteem – või seda 
mitte teha.

Or. fr

Muudatusettepanek 445
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Et võimaldada laevastiku 
püügivõimsuse võimalikult kiiret 
kohandamist olemasolevate kalavarudega, 
tuleks uue Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi raames anda riigiabi 
tegevuse lõpetamiseks ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga 
hõlmatud laevade omanikele.

Or. es

Muudatusettepanek 446
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Kalalaevastike registrite
hindamiseks ja püügivõimsuse 
ülempiiride kontrollimiseks tuleks 
kehtestada siduv süsteem tagamaks, et 
kõik liikmesriigid järgivad neile määratud 
püügivõimsuse ülempiire ning tõhustavad 
kalanduse kontrollisüsteemi, 
kohandamaks püügivõimsust 
olemasolevate püügivõimalustega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 447
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 
lõpetamisega.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 448
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 

välja jäetud
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lõpetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 449
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 
lõpetamisega.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 450
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 

välja jäetud
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riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 
lõpetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise kavad 
seoses Euroopa Kalandusfondi raames 
riigiabi toel tegevuse lõpetamisega.

(32) Tuleks säilitada erimeetmed, et 
võrdsustada liidu kalalaevade arv 
kättesaadavate varudega. Nende 
meetmetega määrataks kindlaks 
kohustuslikud laevastiku püügivõimsuse 
ülempiirid ja kehtestataks riiklikud 
laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust 
väljaarvamise kavad seoses Euroopa 
Kalandusfondi ning Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi raames riigiabi toel 
tegevuse lõpetamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 452
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 

(32) Liidu püügivõimsuse kohandamiseks 
igas merepiirkonnas kättesaadavate eri 
kalavarudega võib võtta erimeetmeid.
Nende meetmetega määrataks kindlaks 
kohustuslikud laevastiku püügivõimsuse 
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varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise kavad 
seoses Euroopa Kalandusfondi raames 
riigiabi toel tegevuse lõpetamisega.

ülempiirid ja kehtestataks riiklikud 
laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust 
väljaarvamise kavad seoses Euroopa 
Kalandusfondi raames riigiabi toel 
tegevuse lõpetamisega. Eelnevalt tuleks 
otsustada, kuidas võimsust mõõdetakse 
ning samuti tuleks eelnevalt hinnata iga 
varu ja piirkonna võimsust ELis. 
Kooskõlas piirkondadeks jaotamise 
põhimõttega peaks igal liikmesriigil olema 
võimalik valida meetmed ja vahendid, mis 
ta soovib vastu võtta, et vähendada 
püügivõimsust, mis komisjoni eelneva 
määratluse kohaselt on mõne kalavaru 
puhul liigne.

Or. fr

Muudatusettepanek 453
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise kavad 
seoses Euroopa Kalandusfondi raames 
riigiabi toel tegevuse lõpetamisega.

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks
vastavalt usaldusväärsetele andmetele
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise kavad 
seoses Euroopa Kalandusfondi raames 
riigiabi toel tegevuse lõpetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Struan Stevenson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 
lõpetamisega.

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks laevastiku püügivõimsuse 
ülempiirid.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse
lõpetamisega.

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Arvestades, et see on 
asjakohane ja eesmärgipärane vahend, 
tuleks üleminekuperioodil jätkata
tegevuse lõpetamise abi maksmist, sest 
vastasel korral viibiks liikmesriikide 
võimsuse kohandamine ning seega 
kaldutaks kõrvale ühise kalanduspoliitika 
eesmärkidest.

Or. es
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Muudatusettepanek 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada 
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise kavad 
seoses Euroopa Kalandusfondi raames 
riigiabi toel tegevuse lõpetamisega.

(32) Tuleks võtta erimeetmed, et 
võrdsustada liidu kalalaevade arv 
kättesaadavate varudega. Nende 
meetmetega määrataks kindlaks 
kohustuslikud laevastiku püügivõimsuse 
ülempiirid ja kehtestataks riiklikud 
laevastiku koosseisu arvamise / koosseisust 
väljaarvamise kavad seoses Euroopa 
Kalandusfondi raames riigiabi toel 
tegevuse lõpetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Üksnes liidu vetest väljaspool 
tegutsevate laevastike ning 
äärepoolseimates piirkondades 
registreeritud laevastike jaoks tuleks võtta 
kasutusele diferentseeritud 
püügivõimsuse haldamise süsteemid, et 
võtta arvesse nende eripära.

Or. fr
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Muudatusettepanek 458
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriikidel on võimalik võtta 
kasutusele ülekandmatute ja 
mittekohustuslike püügikontsessioonide 
süsteem.

Or. it

Muudatusettepanek 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Püügikontsessioonid võivad olla 
liikmesriigis ülekantavad, kui liikmesriik 
ei ole suutnud kohandada oma 
püügivõimsust kättesaadavate varudega.

Or. pt

Muudatusettepanek 460
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Pidades meeles mõju, mida 
kõnealused meetmed võivad sektorile 
avaldada töökohtade otsese ja kaudse 
kadumisega, tuleks anda sotsiaalabi, ning 
rannikukogukonnad peaksid tegelema nii 
majandus- kui ka tööhõivealasel 
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innovatsioonil ja mitmekesistamisel 
põhinevate töökohtade loomise kavadega, 
et võimaldada reformist mõjutatud naistel 
ja meestel leida alternatiivset tööd. 

Or. es

Muudatusettepanek 461
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid peaksid registreerima 
minimaalsed andmed nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta. Need andmed tuleks 
komisjonile kättesaadavaks muuta, et 
komisjon saaks teostada liikmesriikide
laevastike suuruse seiret.

(33) Liikmesriigid peaksid registreerima 
minimaalsed andmed nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta. Need andmed tuleks 
komisjonile kättesaadavaks muuta, et 
komisjon saaks teostada liikmesriikide
püügikoormuse seiret.

Or. fr

Muudatusettepanek 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks täielike ja 
täpsete teaduslike nõuannete põhjal on vaja 
ühtlustatud, usaldusväärseid ja täpseid 
andmekogumeid. Seetõttu koguvad
liikmesriigid andmeid laevastike ja nende 
püügitegevuse kohta, eriti bioloogilisi 
andmeid püügi, sealhulgas ka tagasiheite
kohta ning teavet kalavarusid käsitlevate 
uuringute ja püügitegevuse võimaliku mõju 
kohta mere ökosüsteemile.
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Or. en

Muudatusettepanek 463
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate sõltumatute teaduslike 
nõuannete põhjal on vaja ühtlustatud, 
usaldusväärseid ja täpseid 
andmekogumeid, mis pärinevad mitmest 
allikast. Seetõttu peaksid liikmesriigid
korraldama andmete sõltumatu kogumise
laevastike ja nende püügitegevuse kohta, 
eriti bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas 
ka tagasiheite kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

Or. nl

Muudatusettepanek 464
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma tihedas koostöös 
teadlaste ja tööstusega andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid 
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
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ökosüsteemile. võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile.
Andmeid tuleks koguda seoses pikkade 
aegridadega ning need peaksid 
puudutama võimalikult paljusid 
kalavarusid Euroopa tasandil. Tulemused 
ja andmed peaksid olema kättesaadavad 
asjaomastele ettevõtjatele ja üldsusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 465
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile; 
ning komisjon peaks looma andmete 
ühtlustamiseks vajalikud tingimused, et 
edendada ökosüsteemipõhist varude 
tõlgendamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 466
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate (34) Kalavarude majandamiseks parimate 
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kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta 
mere ökosüsteemile.

kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta, ning tegema need 
lõppkasutajatele ja üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. es

Muudatusettepanek 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid 
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile, 
ning tegema need lõppkasutajatele ja 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. es

Muudatusettepanek 468
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid 
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile.
Ühise kalanduspoliitika raames toimuvat 
andmete kogumist ja andmehaldust 
rahastatakse liidu vahenditest.

Or. pt

Muudatusettepanek 469
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
vette tagasi laskmise kohta ning teavet 
kalavarusid käsitlevate uuringute ja 
püügitegevuse võimaliku mõju kohta mere 
ökosüsteemile.

(34) Kalavarude majandamiseks täielike ja 
täpsete teaduslike nõuannete põhjal on vaja 
ühtlustatud, usaldusväärseid ja täpseid 
andmekogumeid. Seetõttu koguvad
liikmesriigid andmeid laevastike ja nende 
püügitegevuse kohta, eriti bioloogilisi 
andmeid püügi, sealhulgas ka tagasiheite
kohta ning teavet kalavarusid käsitlevate 
uuringute ja püügitegevuse võimaliku mõju 
kohta mere ökosüsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Koguda tuleks ka kalandussektoris, 
vesiviljeluses ning kalandus- ja 
vesiviljelustooteid töötlevas tööstuses 
tegutsevate ettevõtjate majanduslikku 
hindamist hõlbustavaid ning nende 
tööstusharude tööhõivealaseid suundumusi 
kirjeldavaid andmeid.

(35) Koguda tuleks ka kalandussektoris, 
vesiviljeluses ning kalandus- ja 
vesiviljelustooteid töötlevas tööstuses 
tegutsevate ettevõtjate majanduslikku 
hindamist hõlbustavaid ning nende 
tööstusharude tööhõivealaseid suundumusi 
kirjeldavaid andmeid ja andmeid mõju 
kohta kalapüügiga tegelevatele 
kogukondadele.

Or. es

Muudatusettepanek 471
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Koguda tuleks ka kalandussektoris, 
vesiviljeluses ning kalandus- ja 
vesiviljelustooteid töötlevas tööstuses 
tegutsevate ettevõtjate majanduslikku 
hindamist hõlbustavaid ning nende 
tööstusharude tööhõivealaseid suundumusi 
kirjeldavaid andmeid.

(35) Koguda tuleks ka kalandussektoris, 
vesiviljeluses ning suurusest sõltumata 
kõigi kalandus- ja vesiviljelustooteid 
töötlevas tööstuses tegutsevate ettevõtjate 
majanduslikku hindamist hõlbustavaid ning 
nende tööstusharude tööhõivealaseid 
suundumusi kirjeldavaid andmeid.

Or. el

Muudatusettepanek 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 474
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele.
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega, pidades silmas rahvusvahelise 
õiguse sätteid ja eelkõige ÜRO 
mereõiguse konventsiooni (UNCLOS).

Or. en

Muudatusettepanek 475
Maria do Céu Patrão Neves

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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. pt

Muudatusettepanek 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 477
Ana Miranda

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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. es

Muudatusettepanek 478
Ioannis A. Tsoukalas
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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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele.
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega. Mõlemad pooled peavad 
järgima rahvusvahelisi sätteid ja 
konventsioone, eelkõige ÜRO mereõiguste 
konventsiooni.

Or. el

Muudatusettepanek 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. es
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Muudatusettepanek 480
George Lyon

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 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

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

Or. en

Muudatusettepanek 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tugevdatakse kalanduse 
teaduslike andmete kogumisega riiklikul 
tasemel, teadusuuringute ja innovatsiooni 
kavadega, mis on kooskõlastatud muude 
liikmesriikidega, ning liidu 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Lucas Hartong



PE489.437v01-00 146/167 AM\901580ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega
riiklikul tasemel, sõltumatute
teadusuuringute ja innovatsiooni kavadega, 
mis on kooskõlastatud muude 
liikmesriikidega, ning liidu 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

Or. nl

Muudatusettepanek 483
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega ning 
komisjoni poolt läbiviidava vajaliku 
andmete ühtlustamise ja 
süstematiseerimisega.

Or. pt

Muudatusettepanek 484
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega, 
seadusandliku võimu eri tasandeid 
arvestades riikide ja riigisisesel tasemel 
teadusuuringute ja innovatsiooni kavadega, 
mis on kooskõlastatud muude 
liikmesriikidega, ning liidu 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega, luues 
seega liidu kalandussektori jaoks ühise 
teadusuuringute- ja 
innovatsiooniprogrammi.

Or. es

Muudatusettepanek 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasemel, teadusuuringute ja innovatsiooni 
kavadega, mis on kooskõlastatud muude 
liikmesriikidega, ning liidu 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

Or. es

Muudatusettepanek 486
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37



PE489.437v01-00 148/167 AM\901580ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tuleks tugevdada
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Poliitikale orienteeritud 
kalandusteadust tugevdatakse kalanduse 
teaduslike andmete kogumisega riiklikul 
tasemel, teadusuuringute ja innovatsiooni 
kavadega, mis on kooskõlastatud muude 
liikmesriikidega, ning liidu 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Euroopa kalandussektori 
rahvusvahelise tuntuse tõttu, sõltumata 
sellest, kas see tuleneb liikmesriikide 
laevastikest, mis tegutsevad kõikidel 
meredel, või ELi kodanike 
investeeringutest paljudes riikides, tuleb 
tugevdada asjakohaste valdkondade 
lepingute vormistamise strateegiat.

Or. es

Muudatusettepanek 488
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 



AM\901580ET.doc 149/167 PE489.437v01-00

ET

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.

vetes põhineb parimatel kättesaadavatel
teaduslikel nõuannetel ning tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise ja kaitse. Need lepingud, milles 
nähakse ette juurdepääsuõigus vastutasuks 
liidu rahalise toetuse eest, peaksid aitama 
luua kvaliteetse teaduslike andmete 
kogumissüsteemi ja kvaliteetse
majandamisraamistiku, mis tagaks eelkõige 
tõhusate seire-, kontrolli- ja 
järelevalvemeetmete võtmise.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Carmen Fraga Estévez

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 
teaduslikel nõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud peaksid aitama 
luua kvaliteetse majandamisraamistiku, 
mis tagaks eelkõige tõhusate seire-, 
kontrolli- ja järelevalvemeetmete võtmise.

Or. es

Selgitus

Liidu kokkulepped võivad lisaks ülalkirjeldatud vormile põhineda ka kalapüügivõimaluste 
vahetamisel. Neid kõiki tuleks käsitada jätkusuutlike kalanduskokkulepetena ning neis kõigis 
tuleks juhinduda samadest üldistest jätkusuutlikkuse eesmärkidest.
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Muudatusettepanek 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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
teaduslikel nõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise, järgides samaaegselt 
UNCLOSis sätestatud ülejäägi põhimõtet.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Ana Miranda

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
teaduslikel nõuannetel 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, nagu ka 
ühise arengu, mille poole püüeldakse 
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koos kolmandate riikidega, ja Euroopa 
laevastiku majandusliku elujõulisuse.

Or. es

Muudatusettepanek 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Liidul tuleks jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete sõlmimisel 
kolmandate riikidega, kes jagavad 
äärepoolseimate piirkondadega sama 
merepiirkonda, tagada varude võrdne 
jaotamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 493
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Inimõiguste klausli sisseviimine 
jätkusuutlikesse kalanduskokkulepetesse 
peaks toimuma täielikus kooskõlas liidu 
arengupoliitika üldiste eesmärkidega.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 494
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Inimõiguste klausli sisseviimine 
jätkusuutlikesse kalanduskokkulepetesse 
peaks toimuma täielikus kooskõlas liidu 
arengupoliitika üldiste eesmärkidega.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 495
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) ELi ja kolmandate riikide vaheliste 
kalanduskokkulepetega tuleks tagada, et 
importivatele kalanduspiirkondadele 
kohaldatavad sotsiaalsed nõuded on 
võrdväärsed liidus kehtestatuga, mis 
võimaldab liidu toodetel impordiga 
konkureerida võrdsetel tingimustel ning 
laiendab sotsiaalse ja keskkonnaalase 
arengu mudelit vastutustundlikult. Lisaks 
tuleks kolmandate riikide toodete 
konkurents muuta õiglaseks nii 
töötingimuste kui ka keskkonnanormide 
järgimise osas ning tagada, et need on 
saadud seadusliku, teatatud ja 
reguleeritud kalapüügi teel. Sellest 
tulenevalt on kolmandate riikide tooted 
vaja seada Euroopa Liidu suhtes 
vastastikkuse alusele.

Or. es

Muudatusettepanek 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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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 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 ja vajaduse 
korral liidu ja AKV riikide vahel sõlmitud 
kokkulepete asjakohastes sätetes.

Or. fr

Muudatusettepanek 497
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 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. Riikidega, 
kus rikutakse inimõigusi, ei tohiks 
kalanduskokkuleppeid sõlmida.

Or. nl

Muudatusettepanek 498
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41
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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 elemendiks peaks olema 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste 
austamine ning neid kokkuleppeid ja 
nende rakendusprotokolle peaks olema 
nimetatud põhimõtete tõsise rikkumise 
puhul võimalik peatada. Liidu 
partnerriikide jaoks on samuti oluline olla 
enne kokkuleppe sõlmimist täpselt ja 
täielikult teavitatud kokkuleppe kõigi 
osaliste õiguste ja kohustuste ulatusest. 
AKV riikide puhul on tehtud kindlaks, et 
Cotonou lepingu artiklite 8, 9 ja 96 sätted 
on Euroopa Liitu ja selle partnereid 
siduvate asjakohaste sätete õiguslikuks 
aluseks ning erisätte järele puudub 
vajadus.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Maria do Céu Patrão Neves

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 elemendiks on inimõiguste 
ülddeklaratsioonis ja muudes asjakohastes 
rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates 
dokumentides sätestatud demokraatlike 
põhimõtete ja inimõiguste austamine, mida 
võib reguleerida inimõigusi käsitlevas 
erisättes, mis on kooskõlas liidu üldiste 
arengueesmärkidega, kui see on 
põhjendatud.

Or. pt
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Muudatusettepanek 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liidu ja kolmandate naaberriikide 
vahel peetava kalandusalase 
konsulteerimise jaoks tuleks luua 
läbipaistev raamistik, et vahetada ja 
eraldada kalapüügivõimalusi või 
võimaldada oma vetes nende laevadele 
juurdepääsu.

Or. fr

Muudatusettepanek 501
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liit peaks sõlmima jätkusuutlikke 
kalandusalaseid koostöölepinguid 
naaberriikidega, et parandada nendega 
koostööd ja ühiste kalavarude 
majandamist.

Or. es

Muudatusettepanek 502
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Liidu ja kolmandate naaberriikide 
vahel sõlmitud kalanduskokkulepete üle, 
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mis käsitlevad vastastikusi 
kalandusalaseid suhteid, peetakse iga-
aastaseid konsultatsioone, kuid neis ei 
nähta ette ühtegi täpset ega konkreetset 
menetlust, mille kohaselt komisjon neid 
rakendama peaks. Nõukogul peaks 
seepärast olema õigus esitada komisjonile 
iga aasta soovitusi konsulteerimise 
korraldamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 503
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Arvestades tõsist probleemi 
piraatlusega, mis mõjutab kahe- või 
mitmepoolsete kokkulepete alusel 
kolmandate riikide vetes kalastavaid 
Euroopa laevu, tuleks tugevdada 
meetmeid ja operatsioone, et neid 
piraatluse ees eriti kaitsetuid laevu 
kaitsta.

Or. es

Muudatusettepanek 504
Estelle Grelier

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 

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

Or. fr

Muudatusettepanek 505
Maria do Céu Patrão Neves

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
jätkusuutliku tootmise laiendamist kogu 
liidu piires, tagades pikaajalise toiduga 
kindlustatuse Euroopa kodanikele, 
vähendades kalandus- ja 
vesiviljelustoodete importi Euroopa Liitu
ning toetades kogu maailmas üha kasvavat 
nõudlust veeandide järele.

Or. pt

Muudatusettepanek 506
Struan Stevenson

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) Kalandus ja vesiviljelus peaksid
toetama toidu jätkusuutlikku tootmist kogu 
liidu piires, tagades pikaajalise toiduga 
kindlustatuse Euroopa kodanikele ning 
toetades kogu maailmas üha kasvavat 
nõudlust veeandide järele.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Ana Miranda



PE489.437v01-00 158/167 AM\901580ET.doc

ET

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) Kui edendatav vesiviljelus on 
jätkusuutlikku või ulatuslikku liiki, võib
vesiviljelus toetada toidu tootmist kogu 
liidu piires, tagades pikaajalise toiduga 
kindlustatuse Euroopa kodanikele ning 
toetades kogu maailmas üha kasvavat 
nõudlust veeandide järele.

Or. es

Muudatusettepanek 508
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Vesiviljelusel on potentsiaal toota 
tervislikke, ohutuid, säästvaid ja 
kvaliteetseid tooteid kooskõlas 
keskkonnanõuetega ning see võib toimida 
tööhõivet stabiliseeriva tegurina paljudes 
Euroopa piirkondades, mis sõltuvad 
suuremal või vähemal määral 
kalandusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 509
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kalapüügi ja vesiviljelustegevuste osas
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu Euroopa 2020. aasta 
strateegiat ning aitama saavutada 
nimetatud strateegias kavandatud 
eesmärke.

Or. pt

Muudatusettepanek 510
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Tuleks kehtestada ühise kalandus-
ja vesiviljeluspoliitika sotsiaalse mõõtme 
mittesiduvad suunised, et seada poliitika 
keskmesse inimesed ning kehtestada liidu 
kalandus- ja vesiviljelussektoris 
sotsiaalsed miinimumeeskirjad, 
ühtlustamaks eelkõige liidus 
ohutustingimusi ning elu- ja töötingimusi 
ning tagamaks kutsealase koolituse ja 
ametile juurdepääsu.

Or. fr

Muudatusettepanek 511
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Tuleks pidada meeles ja toonitada, 
et naised on teinud kalanduse vallas palju 
tööd, mis ei ole ajaloolisest vaatenurgast 
mitte üksnes lisanud väärtust, vaid 
moodustanud näiteks naissoost võrkude 
valmistajate, sadamatöötajate ja 
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pakendajate puhul kalandussektori olulise 
osa.

Or. es

Muudatusettepanek 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Tuleks kehtestada ühise kalandus-
ja vesiviljeluspoliitika sotsiaalse mõõtme 
suunised, et seada poliitika keskmesse 
inimesed ning kehtestada liidu kalandus-
ja vesiviljelussektoris sotsiaalsed 
miinimumeeskirjad, ühtlustamaks 
eelkõige liidus ohutustingimusi ning elu-
ja töötingimusi ning tagamaks kutsealase 
koolituse ja ametile juurdepääsu.

Or. fr

Muudatusettepanek 513
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks välja 
töötada liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku aktiivsust, 
tegevuste mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks välja 
töötada liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis oleksid 
kohandatud igas liikmesriigis leiduvate 
piirangutega ning toetaksid 
arendustegevust ja innovatsiooni ning 
ergutaksid majanduslikku tegevust ja
suuremat tootmist, kasutades igale riigile 
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talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

paremini sobivaid liike ja 
tootmismeetodeid, ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega
või püügikontsessioonidega seotud 
halduskoormuse kergendamise alase teabe 
ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 514
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade 
väljastamine ettevõtjatele, ning seetõttu
tuleks välja töötada liidu strateegilised 
suunised riiklike strateegiate koostamise 
kohta, mis toetaksid arendustegevust ja 
innovatsiooni ning ergutaksid 
majanduslikku aktiivsust, tegevuste 
mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

(45) Ulatusliku vesiviljeluse 
konkurentsivõime suurendamiseks tuleks 
välja töötada liidu strateegilised suunised 
riiklike strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku tegevust ja 
parandaksid elukvaliteeti ranniku- ja 
maapiirkondades, samuti tuleks välja 
töötada mehhanismid talitluspidevuse ning
liidu vetele ja muudele aladele juurdepääsu 
ning litsentsimisega seotud 
halduskoormuse kergendamise alase teabe 
ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

Or. es
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Muudatusettepanek 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks välja 
töötada liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku aktiivsust, 
tegevuste mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

(45) Kuna liidus mõjutavad vesiviljelust 
väga erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks välja 
töötada liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku aktiivsust, 
tegevuste mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks
piirkondlike ja riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

Or. es

Muudatusettepanek 516
Ana Miranda

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.

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

Or. es
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Muudatusettepanek 517
Ian Hudghton

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.

(46) Vesiviljeluse spetsiifilisuse ja 
liikmesriigiti suure mitmekesisuse tõttu on 
vaja, et vesiviljeluse majandamine ja 
areng kuuluksid kõikide liikmesriikide 
poliitilisse ja õiguslikku raamistikku, ja et
liidu osaks oleks ergutada vesiviljeluse 
arengut ilma liidu tasandil 
tsentraliseeritud halduseta.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Arvestades äärepoolseimate 
piirkondade eripära, eelkõige nende 
geograafilist eraldatust ja kalanduse 
tähtsust nende majanduses, tuleks luua 
äärepoolseimate piirkondade 
nõuandekomitee, mis koosneb kolmest 
allkomiteest (edelapiirkonna veed, India 
ookeani edelapiirkonna veed, Prantsuse 
Antillide ja Prantsuse Guajaana 
merepiirkonna veed). Nõuandekomitee 
võimaldab aidata kaasa kogu maailmas 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu võetavatele meetmetele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 519
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 b) Arvestades sisevetel kalapüügi 
eripära, eelkõige sellega hõlmatud 
paljusid töökohti, otsest või kaudset ohtu 
sisevete kalamajandusele, sellele pööratud 
vähest tähelepanu ja selle valdkonna 
asjatundlikkust liikide ja veekeskkonna 
osas, tuleks luua sisevete 
püügipiirkondade nõuandekomitee. 
Nõuandekomitee võimaldab 
kalamajandustel kollektiivselt 
organiseeruda ökosüsteemipõhise 
lähenemise abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 520
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile, nii liidust kui ka kolmandatest 
riikidest pärinevatele turustatavatele 
kalandus- ja vesiviljelustoodetele, 
võimaldama tarbijatel teha teadlikumaid 
valikuid ning toetama vastutustundlikku 
tarbimist, samuti peaks see parandama 
majandusalast teavet ning arusaamist liidu 
turgude toimimisest kogu tarneahela 
ulatuses. Ühist turukorraldust käsitlev 
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peatükk peaks hõlmama sätteid, mille 
kohaselt tuleks kalandus- ja 
vesiviljelustoodete impordi puhul järgida 
rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalseid 
standardeid ja keskkonnanorme.

Or. fr

Muudatusettepanek 521
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses. Ühine turukorraldus 
peaks samuti hõlmama vahendeid, mis 
muudavad võimalikuks selle kohandamise 
varude olukorrast tingitud 
turuarengutega ning eelkõige 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisega. Lisaks peab see 
soodustama sektorite struktureerimist 
ning sidemeid kõnealuste sektorite 
eelneva ja järgneva majandustegevuse 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 522
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab halduslikku lihtsustamist. 
Turustuse osas on oluline ühtlustada 
eeskirju, mille kohaselt tuleb ELi 
tootjatele maksta 30 päeva jooksul alates 
toodete tarnimisest. Kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võttes kasutusele 
märgistuse, mis eristab ühenduse tooteid 
importtoodetest, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

Or. pt

Muudatusettepanek 523
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha jälgitavuse alusel teadlikumaid 
valikuid ning toetama vastutustundlikku 
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see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

tarbimist, samuti peaks see parandama 
majandusalast teavet ning arusaamist liidu 
turgude toimimisest kogu tarneahela 
ulatuses.

Or. es


