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Muudatusettepanek 524
Catherine Trautmann, 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 – nii liidust 
kui ka kolmandatest riikidest pärinevatele
kalandus- ja vesiviljelustoodetele, 
võimaldama tarbijatel teha teadlikumaid 
valikuid ning toetama tarbimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 525
Luís Paulo Alves

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 

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist, järgides 
kaubandussuhetes kolmandate riikidega 
vastastikkuse põhimõtet, et tagada liidu 
turul kõigile võrdsed tingimused mitte 
ainult püügipiirkondade jätkusuutlikkuse, 
vaid ka sanitaarkontrolli seisukohast; 
kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine 
turukorraldus peaks tagama ühtlustatud 
raamistiku kõigile liidus turustatavatele 
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tarneahela ulatuses. 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.

Or. pt

Muudatusettepanek 526
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) On vajalik, et tarbijad saaksid 
selget ja läbipaistvat teavet kalandus- ja 
vesiviljelustoodete päritolu, toiteväärtuse, 
keskkonnakvaliteedi ning püügi- ja 
tootmiskuupäeva kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 527
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Ühise turukorralduse rakendamine 
peaks toimuma kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti kui need 
tulenevad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni sätetest. Ühises 
kalanduspoliitikas edu saavutamine nõuab 
kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 
tõhusat süsteemi, mis hõlmab võitlust 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga. Liidu kontrolli, 

(48) Ühise turukorralduse rakendamine 
peaks toimuma kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti kui need 
tulenevad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni sätetest. Ühises 
kalanduspoliitikas edu saavutamine nõuab 
kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 
tõhusat süsteemi, mis hõlmab võitlust 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga. Selle valdkonna kehtivaid 
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inspekteerimise ja jõustamise süsteem 
peaks vastama ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele.

õigusakte tuleks rakendada tõhusalt ning
liidu kontrolli, inspekteerimise ja 
jõustamise süsteem peaks vastama ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

Or. el

Muudatusettepanek 528
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Liidu kontrolli, inspekteerimise ja 
jõustamise süsteemi raames tuleks 
edendada kaasaegsete tehnoloogiate 
kasutamist. Liikmesriikidel või komisjonil 
peaks olema võimalus läbi viia uute 
kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojekte.

(49) Liidu kontrolli, inspekteerimise ja 
jõustamise süsteemi raames tuleks 
edendada kaasaegsete ja tõhusate
tehnoloogiate kasutamist. Liikmesriikidel 
või komisjonil peaks olema võimalus läbi 
viia uute kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojekte.

Or. es

Selgitus

Tehnoloogia peaks olema mitte ainult kaasaegne, vaid ka tõestatult tõhus.

Muudatusettepanek 529
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 

välja jäetud
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proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. fr

Selgitus

Ei saa eeldada, et ettevõtjad aitavad piirata kontrolli ja inspektsiooni kulusid.

Muudatusettepanek 530
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 531
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 

välja jäetud
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pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. pt

Muudatusettepanek 532
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate 15-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

Or. es

Muudatusettepanek 533
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 

(50) Selleks, et julgustada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamist liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
tuleks luua stiimuleid.
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käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. pt

Muudatusettepanek 534
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise ning 
andmete kogumise süsteemi, peavad 
liikmesriigid nõudma, et nende lipu all 
sõitvate 12-meetriste ja pikemate liidu 
kalalaevade kalalaevatunnistuste omanikud 
osaleksid proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

Or. bg

Muudatusettepanek 535
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi 
ning nende jagatud vastutus, peaks 
liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate 15-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.
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Or. es

Muudatusettepanek 536
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, et 
nende lipu all sõitvate liidu avamere ja 
kaugpüügi kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.
Rannapüügilaevastiku erisused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad nimetatud nõude piiramist 
vaid suurte kalalaevadega.

Or. es

Muudatusettepanek 537
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Ühine kalanduspoliitika peaks 
vastutama oma kulude katmise eest, 
eelkõige selles valdkonnas tehtud otsustest 
ja võetud meetmetest tulenevate kulude 
katmise eest.

Or. pt
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Muudatusettepanek 538
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Liikmesriigid ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke 
kalandussektori ja selle juhtimise 
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks nende eesmärkide 
saavutamist toetada liidu mitmeaastase 
rahalise abi andmisega ühise 
kalanduspoliitika prioriteetsetele 
valdkondadele.

(51) Euroopa Liit, erinevalt 
liikmesriikidest, ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke 
kalandussektori ja selle juhtimise 
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks ühine 
kalanduspoliitika viia võimalikult kiiresti 
tagasi riikide tasandile, tuginedes 
subsidiaarsuse põhimõttele. Selle 
saavutamiseks peaks liit võimalikult 
kiiresti sõnastama vastava poliitika.

Or. nl

Muudatusettepanek 539
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Liikmesriigid ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke 
kalandussektori ja selle juhtimise 
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks nende eesmärkide 
saavutamist toetada liidu mitmeaastase 
rahalise abi andmisega ühise 
kalanduspoliitika prioriteetsetele 
valdkondadele.

(51) Liikmesriigid ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke 
kalandussektori ja selle juhtimise 
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks nende eesmärkide 
saavutamist toetada liidu mitmeaastase 
rahalise abi andmisega ühise 
kalanduspoliitika prioriteetsetele 
valdkondadele ning see abi peab lähtuma 
konkreetsete liikmesriikide 
kalanduspiirkondade eripärast.

Or. pt
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Muudatusettepanek 540
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Liikmesriigid ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke
kalandussektori ja selle juhtimise
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks nende eesmärkide 
saavutamist toetada liidu mitmeaastase 
rahalise abi andmisega ühise 
kalanduspoliitika prioriteetsetele 
valdkondadele.

(51) ELi kalavarude seisundi,
kalandussektori ja selle juhtimise vähese 
tasuvuse ning liikmesriikide rahaliste 
vahendite piiratuse tõttu ei suuda 
liikmesriigid piisavalt täita ühise 
kalanduspoliitika eesmärke. Seetõttu 
tuleks nende eesmärkide saavutamist 
toetada liidu mitmeaastase rahalise abi 
andmisega ühise kalanduspoliitika 
prioriteetsetele valdkondadele. Liidu 
rahalise abi esmane eesmärk peaks olema 
tugevdada kontrolli ja jõustamise 
meetmeid, andmete kogumist, teadus- ja 
arendustegevuse algatusi, aitamaks 
saavutada tervet mereökosüsteemi.

Or. bg

Muudatusettepanek 541
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Liidu rahaline abi peaks 
hõlbustama avalike kaupade ja teenuste 
arendamist kalandussektoris, eeskätt 
peaks see toetama kontrolli ja järelevalve 
meetmeid, teabe kogumist, teadus- ja 
arendustegevust terve mereökosüsteemi 
tagamiseks.

Or. es
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Muudatusettepanek 542
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad järgivad ühist kalanduspoliitikat. 
Seega, kui liikmesriigid ei ole järginud 
ühise kalanduspoliitika eeskirju või kui 
ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse või peatatakse või 
korrigeeritakse selle andmist.

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad järgivad ühist kalanduspoliitikat. 
Seega, kui liikmesriigid ei ole tõestatult 
järginud ühise kalanduspoliitika eeskirju 
või kui ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse või peatatakse või 
korrigeeritakse selle andmist, ning 
asjaomastele osapooltele tuleks tagada 
asjakohased õigused nii ärakuulamise kui 
ka kaitse osas.

Or. pt

Muudatusettepanek 543
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad järgivad ühist kalanduspoliitikat. 
Seega, kui liikmesriigid ei ole järginud 
ühise kalanduspoliitika eeskirju või kui 
ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse või peatatakse või
korrigeeritakse selle andmist.

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad järgivad ühist kalanduspoliitikat. 
Seega, kui liikmesriigid ei ole järginud 
ühise kalanduspoliitika eeskirju või kui 
ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse, peatatakse ja korrigeeritakse 
selle andmist.

Or. en
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Selgitus

ELi rahalist abi tuleb kasutada ühise kalanduspoliitika eesmärkide toetamiseks. 
Ebaseadusliku kalapüügi eest tuleb karistada. Abi katkestamine, peatamine ja korrigeerimine 
aitab kehtestada kalandussektoris võrdseid tingimusi.

Muudatusettepanek 544
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused, tagades kalandus- ja 
vesiviljelussektorit esindavate 
organisatsioonide ülekaaluka esindatuse 
komisjonides.

Or. fr

Muudatusettepanek 545
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika soovitavat
suunatust piirkonnastumisele, tuleks 
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nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

nõuandekomisjone tugevdada ja need
peaksid tegutsema selle nimel, et kasutada 
ühises kalanduspoliitikas ära kõikide 
sidusrühmade teadmised ja kogemused.

Or. pt

Muudatusettepanek 546
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused, eeskätt mitmeaastaste kavade 
koostamisel.

Or. it

Muudatusettepanek 547
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega ja seda 
tuleks jätkuvalt ergutada kohalikul, 
piirkondlikul, riigi ja liidu tasandil. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
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et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

Or. es

Muudatusettepanek 548
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, tuleks 
nõuandekomisjone tugevdada, kaasates 
kalandussektori, erinevaid ametiasutusi ja 
teadussektori, ning need komisjonid
peaksid tegutsema selle nimel, et kasutada 
ühises kalanduspoliitikas ära kõikide 
sidusrühmade teadmised ja kogemused.

Or. es

Muudatusettepanek 549
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Piirkondlik lähenemisviis on 
positiivne tegur, arvestades, et tehniliste 
meetmete rakendamine, juhtimiskavade 
tugevdamine ja mitmesuguste määruste 
jõustamine peaks toimuma võimalikult 
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lähedal nende kasutamise kohale. Seega 
on vajalik tugevdada ja arendada ka 
nõuandekomisjonide volitusi.

Or. es

Muudatusettepanek 550
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Enne majandamismeetmete 
rakendamist peaksid nõuandekomisjonid 
konsulteerima liikmesriikide ja 
komisjoniga. Kui liikmesriik või komisjon 
otsustab meetmete rakendamisel või 
muutmisel nõuandekomisjoni seisukohta 
eirata, peab ta seda täielikult põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni 
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse 
Musta mere erilisi omadusi.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 552
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni 
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse 
Musta mere erilisi omadusi.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Uute piirkondade loomine või olemasolevate muutmine on ülimalt olulised toimingud, seega 
ei peaks need kuuluma delegeeritud õigusaktide alla.

Muudatusettepanek 553
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni loomiseks 
ning olemasolevate nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade muutmiseks, võttes 
eelkõige arvesse Musta mere erilisi 
omadusi.

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kahe uue nõuandekomisjoni 
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse Musta 
mere ja äärepoolseimate piirkondade
erilisi omadusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 554
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse Musta 
mere erilisi omadusi.

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uute nõuandekomisjonide
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse Musta 
mere erilisi omadusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 555
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud
õigusakte uue nõuandekomisjoni 
loomiseks ning olemasolevate 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
muutmiseks, võttes eelkõige arvesse 
Musta mere erilisi omadusi.

(54) Näib asjakohane, et komisjon peaks 
kasutama uue piirkondliku
nõuandekomisjoni loomiseks
seadusandlikku tavamenetlust.

Or. it

Muudatusettepanek 556
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Et võtta arvesse äärepoolseimate 
piirkondade eripära, on asjakohane 
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sätestada nõuandekomisjoni loomine 
nende piirkondade jaoks. 
nõuandekomisjon.

Or. fr

Muudatusettepanek 557
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Turunõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 52.

Or. en

Selgitus

Kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomisjon ning eelkõige selle kolmas, turgude töörühm on 
varjusurma vajunud, kuid reformitud kalanduspoliitika puhul on tähtis tegeleda turgude 
küsimustega selleks sobival tasandil, näiteks turunõuandekomisjonis. Turud ja turundus on 
reformipoliitikas kesksel kohal ja seepärast on selline nõuandekomisjon vajalik.

Muudatusettepanek 558
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Et võtta arvesse äärepoolseimate 
piirkondade eripära, on asjakohane 
sätestada nõuandekomisjoni loomine 
nende piirkondade jaoks. 
nõuandekomisjon.

Or. fr
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Muudatusettepanek 559
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 560
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tuleks anda komisjonile 

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

volitus võtta asutamislepingu artikli 290 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
kalandusega seotud meetmete 
määratlemiseks, et leevendada 
püügitegevuse mõju kaitsealustes 
eripiirkondades; liidu kalalaevade 
omaduste ja tegevuse kohta esitatavate 
andmete kindlaksmääramist; uute 
kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojektide 
läbiviimise eeskirjade koostamist ja III 
lisas muudatuste tegemist 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
kindlaksmääramise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 561
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tuleks anda komisjonile 
volitus võtta asutamislepingu artikli 290 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte
kalandusega seotud meetmete 
määratlemiseks, et leevendada 
püügitegevuse mõju kaitsealustes 
eripiirkondades; kogu püütud saagi 
lossimise nõude kohandamist, et viia see 
kooskõlla liidu rahvusvaheliste 
kohustustega; kohustuste täitmatajätmise 
korral mitmeaastaste kavade või tehniliste 

(55) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tuleks anda komisjonile 
volitus võtta asutamislepingu artikli 290 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
laevastike püügivõimsuste ülempiiride
ümberarvutamiseks; liidu kalalaevade 
omaduste ja tegevuse kohta esitatavate 
andmete kindlaksmääramiseks; uute 
kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojektide 
läbiviimise eeskirjade koostamiseks ja III 
lisas muudatuste tegemiseks
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meetmete raames võetavaid 
kaitsemeetmeid; laevastike 
püügivõimsuste ülempiiride
ümberarvutamist; liidu kalalaevade 
omaduste ja tegevuse kohta esitatavate 
andmete kindlaksmääramist; uute 
kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katseprojektide 
läbiviimise eeskirjade koostamist ja III 
lisas muudatuste tegemist
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
kindlaksmääramise ning nende koosseisu 
ja toimimise kohta.

nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
kindlaksmääramise ning nende koosseisu 
ja toimimise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 562
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(55) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks tuleks anda komisjonile 
volitus võtta asutamislepingu artikli 290 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte
seoses kalalaevastiku registris sisalduva 
teabega, uute kontrollitehnikatega ja 
andmehaldussüsteemide katseprojektide 
läbiviimise eeskirjadega.
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nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
kindlaksmääramise ning nende koosseisu 
ja toimimise kohta.

Or. es

Selgitus

Paljusid neist meetmetest peetakse esmatähtsateks ja seepärast ei peaks need olema kaetud 
rakendusaktidega.

Muudatusettepanek 563
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 564
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 565
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 566
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) On eriti oluline, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi, sealhulgas ka ekspertide 
tasemel.

(56) On eriti oluline, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi, sealhulgas ka ekspertide 
tasemel, samuti nendega, kes töötavad 
asjaomases ametis ning riiklike ja 
piirkondlike asutustega.
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Muudatusettepanek 567
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) On eriti oluline, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi, sealhulgas ka ekspertide 
tasemel.

(56) On hädavajalik, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi, sealhulgas kindlasti 
nõuandekomisjonidega ja kui see on 
vajalik, siis ka ekspertide tasemel.

Or. pt

Muudatusettepanek 568
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on 
mere bioloogiliste ressursside kaitse ja 
kasutamise eeskirjade kehtestamine vajalik 
ja asjakohane.

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on 
mere bioloogiliste ressursside kaitse ja 
kasutamise eeskirjade kehtestamine vajalik 
ja asjakohane, võttes arvesse laevade 
kasumlikkust ja vajadust tagada kaluritele 
inimväärne elu.

Or. pt



AM\905826ET.doc 27/167 PE491.358v01-00

ET

Muudatusettepanek 569
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on 
mere bioloogiliste ressursside kaitse ja 
kasutamise eeskirjade kehtestamine
vajalik ja asjakohane.

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on
vajalik ja asjakohane kehtestada mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ja 
kasutamise eeskirjad, samuti eeskirjad, 
mis tagavad Euroopa Liidu kalandus- ja 
karploomapüügi sektori majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse.

Or. es

Muudatusettepanek 570
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on 
mere bioloogiliste ressursside kaitse ja 
kasutamise eeskirjade kehtestamine vajalik 
ja asjakohane.

(59) Ühise kalanduspoliitika põhieesmärgi 
saavutamiseks, milleks on kalandus- ja 
vesiviljelussektoritele pikaaegsete 
jätkusuutlike majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsete tingimuste loomine ning 
toiduvarude kättesaadavuse toetamine, on
lisaks mere bioloogiliste ressursside kaitse 
ja kasutamise eeskirjade kehtestamisele
vajalik ja asjakohane näha ette piisav 
rahastamine.

Or. pt
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Muudatusettepanek 571
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Nõukogu 19. juuli 2004. aasta otsus
(EÜ) nr 585/2004/EÜ (millega asutatakse 
ühise kalanduspoliitika raames 
piirkondlikud nõuandekomisjonid) tuleks 
tunnistada kehtetuks kohe pärast käesoleva 
määruse kohaste eeskirjade jõustumist.

(61) Nõukogu 19. juuli 2004. aasta otsus 
(EÜ) nr 585/2004/EÜ (millega asutatakse 
ühise kalanduspoliitika raames 
piirkondlikud nõuandekomisjonid) tuleks 
tunnistada kehtetuks kohe pärast käesoleva 
määruse kohaste eeskirjade jõustumist.

Or. el

Selgitus

Puudutab grammatikaviga ainult kreekakeelses versioonis.

Muudatusettepanek 572
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Nõukogu 25. veebruari 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 199/2008 
(kalandussektori andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist käsitleva liidu 
raamistiku loomise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise kohta) tuleks 
tunnistada kehtetuks, kuid seda tuleks 
jätkuvalt kohaldada riiklike kavade 
suhtes, mis on vastu võetud aastate 2011–
2013 andmete kogumise ja haldamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. fr



AM\905826ET.doc 29/167 PE491.358v01-00

ET

Selgitus

Ei ole mingit põhjust seda määrust kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 573
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Nõukogu 25. veebruari 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 199/2008 
(kalandussektori andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist käsitleva liidu 
raamistiku loomise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise kohta)33 tuleks 
tunnistada kehtetuks, kuid seda tuleks 
jätkuvalt kohaldada riiklike kavade 
suhtes, mis on vastu võetud aastate 2011–
2013 andmete kogumise ja haldamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 574
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________
33 ELT L 60, 53.3.2008, lk 1.

Or. es
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Selgitus

Tuleks teha selgeks, et mageveeressursid ja vesiviljelus kuuluvad samuti kaitse, majandamise 
ja kasutamise poliitika raamistikku; algses tekstis seda öeldud ei ole.

Muudatusettepanek 575
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

__________________
33 ELT L 60, 53.3.2008, lk 1.

Or. es

Muudatusettepanek 576
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 577
Antolín Sánchez Presedo

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

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

(a) vee bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist

Or. es

Muudatusettepanek 578
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mereressursside jätkusuutlik kasutamine on pikaajalise kalandussektori ja kalavarude 
majandamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 579
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) keskkonna kaitsmist ja 
kliimamuutuse vastu võitlemist 
kalapüügis ja vesiviljeluses;

Or. es

Muudatusettepanek 580
Carmen Fraga Estévez



PE491.358v01-00 32/167 AM\905826ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kalandus- ja vesiviljelustoodete 
töötlemist ja turustamist ühist 
kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete, struktuurimeetmete ja 
laevastiku püügivõimsuse juhtimise abil.

Or. es

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika reguleerimisalas tuleks nimetada kõiki selle alla kuuluvaid 
poliitikaid.

Muudatusettepanek 581
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kalandus- ja vesiviljelustoodete 
töötlemist ja turustamist ühist 
kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

Or. es

Muudatusettepanek 582
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) magevee bioloogilisi ressursse, (b) magevee bioloogilisi ressursse, 



AM\905826ET.doc 33/167 PE491.358v01-00

ET

vesiviljelust ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist 
ühist kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

jätkusuutlikku vesiviljelust ning kalandus-
ja vesiviljelustoodete töötlemist ja 
turustamist ühist kalanduspoliitikat 
toetavate turu- ja finantsmeetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kalandus- ja vesiviljelustoodete 
töötlemist ja turustamist ühist 
kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

Or. es

Muudatusettepanek 584
Iliana Malinova Iotova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) vesiviljeluse majandamist ning 
kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemist 
ja turustamist ühist kalanduspoliitikat 
toetavate turu- ja finantsmeetmete abil.

Or. bg

Muudatusettepanek 585
Ian Hudghton
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 586
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 587
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) püügitegevuse sotsiaalset ja 
majanduslikku elujõulisust koos 
asjakohase sotsiaalse kaitse ja 
tervisekaitsega, võitlusega sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning kalanduse ja 
karploomapüügi sektori töötajate ja 
ettevõtjate koolitamisega.
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Or. es

Muudatusettepanek 588
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) struktuurilist ja laevastiku haldamise 
poliitikat.

Or. es

Muudatusettepanek 589
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kalapüügi ja vesiviljeluse ning 
vastava tööstuse sotsiaalset ja 
majanduslikku elujõulisust.

Or. es

Muudatusettepanek 590
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rannikukogukondade arendamist ja 
tööhõive edendamist nendes.

Or. pt
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Muudatusettepanek 591
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kalapüügi keskkonnamõju 
vähendamist säästvate püügivahendite ja -
meetodite arendamise abil, võttes arvesse 
nende sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

Or. el

Muudatusettepanek 592
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) käsitööndusliku ja väikesemahulise 
püügi spetsiifilisi probleeme, 
väikesemahulise vesiviljeluse spetsiifilisi 
probleeme looduskeskkonnas, kuhu 
kuulub ka traditsiooniline 
karploomapüük, ning nende piirkondade 
probleeme, mis on sellest tegevusest 
suuresti sõltuvad.

Or. es

Muudatusettepanek 593
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) rahvusvahelisi suhteid seoses 
kalapüügi ja vesiviljelusega ning nendega 
seotud tegevustega.

Or. es

Muudatusettepanek 594
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) naiste rolli ja mittediskrimineerimist 
soo alusel ühise kalanduspoliitika 
valdkonnas,

Or. es

Muudatusettepanek 595
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Struktuurimeetmed ja laevastiku 
püügivõimsuse juhtimine. 

Or. pt

Muudatusettepanek 596
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
1. osa – artikkel 1 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu vetes, sh kolmanda riigi lipu all 
sõitvates või seal registreeritud 
kalalaevadel, või

(b) liidu vetes, sh kolmanda riigi lipu all 
sõitvates või seal registreeritud 
kalalaevadel, vastavalt rahvusvaheliste 
kalanduskokkulepete sätetele, või

Or. es

Muudatusettepanek 597
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu kalalaevadel liidu vetest väljaspool 
või

(c) liidu kalalaevadel liidu vetest 
väljaspool, vastavalt eeskirjadele, mis 
kehtivad nendes vetes, kus nad tegutsevad,
või

Or. es

Muudatusettepanek 598
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu kalalaevadel liidu vetest väljaspool 
või

(c) liidu kalalaevadel liidu vetest 
väljaspool, vastavalt eeskirjadele, mis 
kehtivad nendes vetes, kus nad tegutsevad, 
või kui see on asjakohane, siis vastavalt 
kolmandate riikidega sõlmitud 
kalanduskokkulepetele ja ilma et see 
piiraks rannikuriigi siduvaid õigusakte,
või

Or. es
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Muudatusettepanek 599
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, nii liidus kui ka väljaspool 
liitu;

Or. en

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika eesmärke tuleb järgida kogu püügitegevuses nii liidusiseselt kui ka 
väljaspool seda.

Muudatusettepanek 600
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärgid Eesmärgid

Or. en

Selgitus

Artiklis 2 loetletud eesmärgid on liiga konkreetsed, et nimetada neid üldeesmärkideks.

Muudatusettepanek 601
Carmen Fraga Estévez

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

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

1. Ühise kalanduspoliitika eesmärgid on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 39, ning need on:

- stabiliseerida turud,
- kindlustada kala- ja vesiviljelustoodete 
varude kättesaadavus, ja
- tagada, et varud jõuaksid tarbijateni 
mõistliku hinnaga.
Ühise kalanduspoliitika eesmärgid 
aitavad saavutada pikaajalisi 
jätkusuutlikke majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalseid tingimusi. 

Or. es

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika prioriteetsed eesmärgid peavad olema need, mis on sätestatud 
aluslepingus, ning see peaks raammääruses selgelt kirjas olema.

Muudatusettepanek 602
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus loovad 
pikaajalised jätkusuutlikud majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsed tingimused, 
tagades sotsiaalse kaitse ja parandades 
kalanduspiirkondades tööhõivet ja 
elukvaliteeti, edendades sektori 
konkurentsivõimet ja saavutades 
mereandide ühtse turu, samuti aidates 
parandada toiduvarude kättesaadavust.
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Or. es

Muudatusettepanek 603
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 604
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 605
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus loovad 
pikaajalised jätkusuutlikud majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsed tingimused, 
edendades tööhõive parandamist, sektori 
konkurentsivõimet, ühtse turu 
saavutamist selle tegevuste ja toodete 
jaoks ning aidates parandada 
kalandusega tegelevates piirkondades
toiduvarude kättesaadavust, sotsiaalset 
kaitset ja elukvaliteeti.

Or. es

Muudatusettepanek 606
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 607
Struan Stevenson

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

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüüki ja vesiviljelust juhitakse nii, et 
see kindlustab pikaajalise keskkonna-
alase jätkusuutlikkuse ja aitab saavutada 
head keskkonnaseisundit, et luua ja hoida 
soodsaid majandus- ja sotsiaalseid 
tingimusi ning toetada toiduvarude 
kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Ole Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus on jätkusuutlik ja 
majanduslikult ning sotsiaalselt 
elujõuline sektor, luues sellega 
pikaajalised jätkusuutlikud majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsed tingimused ja
aidates kaasa toiduvarude kättesaadavuse
toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus kindlustavad
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
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loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste
kujundamise ja toetavad töökohtade 
loomist ja hoidmist kalandussektoris, 
samuti toiduvarude kättesaadavust.

Or. es

Muudatusettepanek 610
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika püüab 
varustada liidu turgu kalapüügi ja 
vesiviljeluse abil kõrge toiteväärtusega 
toiduainetega, vähendades siseturu 
toiduainesõltuvust, tagades samal ajal
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 611
Kārlis Šadurskis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



AM\905826ET.doc 45/167 PE491.358v01-00

ET

Muudatusettepanek 612
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise, Euroopa eri piirkondades 
kalapüügiga tegelevate kogukondade 
elujõulisuse ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 613
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühine kalanduspoliitika aitab tagada 
rahuldava elatustaseme inimestele, kes 
elatuvad kalapüügist ja vesiviljelusest, 
sealhulgas neile, kes töötavad töötlevas 
tööstuses ja teevad kalapüügiga seotud 
tööd maismaal.

Or. es

Selgitus

See eesmärk peaks hõlmama kõiki kalapüügiga otseselt seotud tegevusi ja olema üldine 
eesmärk, mis kehtib kõikides ühise kalanduspoliitika valdkondades, mitte vaid üks 
konkreetsetest eesmärkidest.



PE491.358v01-00 46/167 AM\905826ET.doc

ET

Muudatusettepanek 614
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
1. osa – artikkel 2 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
liidu kala- ja vesiviljelustoodete turg 
toimib tõhusalt ja läbipaistvalt, võttes 
arvesse nii tootjate kui ka tarbijate huve.

Or. es

Selgitus

Tegevuse lõppeesmärk on turustada kalatooteid, nii et see poliitika peaks olema ka üks 
üldistest eesmärkidest ja võtma arvesse nii tootjate kui ka tarbijate huve.

Muudatusettepanek 615
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada hiljemalt 2020. 
aastaks, et püütavate liikide looduslikud 
varud on hoitud või taastatud tasemele, 
mis on vajalik maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kasvatatavad varud tuleks maksimaalset jätkusuutlikku saagikust puudutavatest piirangutest 
välja jätta, kuna need on eraomandis.
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Muudatusettepanek 616
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada, et mere elusressursside 
kasutamise kaudu taastatakse ja hoitakse 
püütavate liikide populatsioonid enam-
vähem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikul tasemel. See 
eesmärk tuleks saavutada võimalusel 
2015. aastaks ja kõikide kaubanduslike 
liikide puhul hiljemalt 2020. aastaks.

Or. es

Selgitus

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärk kõikide kalaliikide jaoks, eriti mitme liigiga 
püügipiirkondades, on selgelt ebareaalne.

Muudatusettepanek 617
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning kui sektori 
sotsiaalmajanduslik jätkusuutlikkus 
võimaldab, on selle eesmärk tagada 2015. 
aastaks seal, kus võimalik, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate
liikide populatsioonid enam-vähem
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikul tasemel või 
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bioloogiliselt ohutul tasemel.

Or. es

Muudatusettepanek 618
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika eesmärk on 
tagada 2015. aastaks, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada nende kalavarude 
puhul, kus see on võimalik, 2015. aastaks,
ja hiljemalt 2020. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja/või hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 620
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada seal, kus võimalik,
2015. aastaks, ja hiljemalt 2020. aastaks,
et mere bioloogiliste elusressursside 
kasutamise kaudu taastatakse ja hoitakse 
püütavate liikide populatsioonid 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemel.

Or. pt

Muudatusettepanek 621
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 622
Nikolaos Salavrakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes vastutustundlikult ja 
proportsionaalselt ning sektori 
jätkusuutlikkust säilitades
ettevaatusprintsiipi ning selle eesmärk on 
tagada 2015. aastaks, et vee bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid bioloogiliselt ohutul 
tasemel, ning kui see on võimalik 
mitmeaastaste kavade või teaduslike 
andmete ja meedia abil ja võimaldab 
üleminekut ilma sotsiaalmajanduslike 
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vapustusteta, siis tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid. Igal juhul 
on eesmärgiks saavutada kõikide 
püütavate liikide osas korrakohaselt ja 
vastuvõetavate sotsiaalmajanduslike 
tagajärgedega 2020. aastaks maksimaalne 
jätkusuutlik saagikus.

Or. es

Muudatusettepanek 624
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühist kalanduspoliitikat kohaldatakse
teaduslike andmete ja aruannete põhjal, 
et saavutada püügipiirkondades, kus see 
on võimalik, maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus 2015. aastaks, ning nendes, kus 
see ei ole võimalik, 2020. aastaks. Mitme 
liigiga püügipiirkondades on eesmärk 
optimaalne jätkusuutlik saagikus.

Or. es

Muudatusettepanek 625
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada seal, kus võimalik,
2015. aastaks, ja hiljemalt 2020. aastaks,
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kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

et mere bioloogiliste elusressursside 
kasutamise kaudu taastatakse ja hoitakse 
püütavate liikide populatsioonid vähemalt
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemel.

Or. en

Selgitus

Sõna “printsiip” kasutamine on kooskõlas aluslepingu artikli 191 lõikega 2; ELi 
Johannesburgi 2002 ja Nagoya 2010 rahvusvaheliste kohustuste täpne kajastamine; ühise 
kalanduspoliitika ühe tähtsaima eesmärgi selgem väljendamine.

Muudatusettepanek 626
Diane Dodds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi 
ning selle raames kehtestatakse kõigi 
varude kasutamismäärad, mille eesmärk 
on tagada võimaluse korral 2020. aastaks 
püütavate liikide populatsioonid tasemetel, 
mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Pat the Cope Gallagher

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 

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

suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks seal, kus 
võimalik, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en

Selgitus

Mitme liigiga püügipiirkondade kontekstis ei ole võimalik saavutada üheaegselt kõikide 
liikide maksimaalset jätkusuutlikku saagikust, seega tuleks lisada “seal, kus võimalik”.

Muudatusettepanek 628
Bastiaan Belder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks seal, kus 
võimalik, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel.

Or. en

Selgitus

Maksimaalse jätkusuutliku taseme kasutamine pigem sihtväärtusena kui piirväärtusena.

Muudatusettepanek 629
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, kui 
püügipiirkond ja liigid seda võimaldavad, 
kuid igal juhul 2020. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. es

Muudatusettepanek 630
Ian Hudghton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid vähemalt 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikul tasemel. Kus see on 
võimalik, saavutatakse niisugune 
kasutusmäär 2015. aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada, tuginedes võimalikult 
usaldusväärsetele teaduslikele andmetele, 
et mere bioloogiliste elusressursside 
kasutamise kaudu taastatakse ja hoitakse 
püütavate liikide populatsioonid tasemetel, 
mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid; 
see tuleks saavutada võimalikult kiiresti, 
ajakava järgi, mis on kohandatud 
vastavalt eri tüüpi püügipiirkondadele, 
konkreetsetele liikidele ja erineval määral 
usaldusväärsetele teaduslikele andmetele, 
kombineerituna igal juhtumil 
sotsiaalmajandusliku mõju hinnanguga.

Or. pt

Muudatusettepanek 632
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 633
Kārlis Šadurskis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada seal, kus võimalik, 
2015. aastaks ning hiljemalt 2020. 
aastaks, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid tasemetel, mis ületavad 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi 
ning selle eesmärk on tagada, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid 
2015. aastaks, kui see on teaduslikult, 
sotsiaalselt ja majanduslikult teostatav, 
ning muude liikide puhul igal üksikjuhul 
eraldi hiljemalt 2020. aastaks.
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Or. el

Muudatusettepanek 635
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid vähemalt maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saamiseks
vajalikul tasemel. See eesmärk tuleb 
saavutada võimalusel 2015. aastaks ja 
hiljemalt 2020. aastaks. Mitme liigiga 
püügipiirkondades Vahemeres, samuti 
koos püütavatel kalavarudel põhineva 
järkjärgulise lähenemisviisi puhul, 
tähtajaga 2020. aasta, on vaja eelnevat 
spetsiifilist analüüsi, et anda praktiline 
hinnang tegevusele, mis peaks muutma 
sektori sotsiaalmajanduslikult 
jätkusuutlikuks.

Or. es

Muudatusettepanek 636
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 

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

suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on hoida püütavate liikide 
populatsioonid maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel või taastada see tase 
kalavarude puhul, kus see on võimalik,
2015. aastaks, ning järk-järgult hiljemalt 
2020. aastaks. See eesmärk sätestatakse 
mitmeaastastes kavades.

Or. fr

Muudatusettepanek 637
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 638
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 639
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, tagamaks, et kalapüük ja 
vesiviljelus aitavad saavutada eesmärki, et 
inimtegevuse mõju mereökosüsteemile 
oleks piiratud.

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 640
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes lähenemisviisi, mis tagab, et
kalapüügiga mere ökosüsteemile avaldatav
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avaldatavat mõju. mõju on piiratud.

Or. es

Muudatusettepanek 641
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse ökosüsteemipõhist
kalavarude ja vesiviljeluse majandamist, et
minimeerida selle tegevuse mõju mere 
ökosüsteemile ja tagada, et see ei 
kahjustaks kõnealuste ökosüsteemide 
tulevast toimimist, mitmekesisust ja 
terviklikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et piirata nende mõju ja 
tagada, et kalapüük oleks 
keskkonnasäästlik.

Or. es

Muudatusettepanek 643
Luis Manuel Capoulas Santos
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 644
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 645
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, võttes arvesse piirkondade 
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avaldatavat mõju. eripära, tagamaks, et nende tegevustega
ökosüsteemile avaldatav mõju oleks 
minimaalne ning majandamise 
lahendused oleksid välja töötatud 
püügipiirkondade ja regioonide eripära 
arvestades.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühist kalanduspoliitikat kohaldatakse
kalavarude majandamise suhtes
eesmärgiga piirata kalapüügi mõju ja 
tagada tasakaal kalapüügi ning mere
ökosüsteemi vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 647
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi,
tagamaks, et majandamine toetab 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamise põhimõtet võimaluse korral 
ja realistliku aja jooksul.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamine ja ökosüsteemipõhise 
lähenemisviisi rakendamine oleks kooskõlas, ning ökosüsteemipõhise lähenemisviisi 
definitsioon peab seda kajastama.

Muudatusettepanek 648
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi
koos integreeritud merenduspoliitikaga,
tagamaks, et kalapüügiga mere 
ökosüsteemile avaldatav mõju oleks mere 
ökosüsteemiga kooskõlas.

Or. es

Muudatusettepanek 649
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 650
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi,
tagamaks, et kalapüügiga mere 
ökosüsteemile avaldatav mõju oleks 
minimaalne ega põhjustaks 
merekeskkonna halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et tagada kalavarude 
jätkusuutlik majandamine 
dokumenteeritud teaduslike andmete 
põhjal.

Or. el

Muudatusettepanek 652
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju, võttes samal ajal arvesse 
teisi merekeskkonda mõjutavaid tegureid 
ja püüdes saavutada tasakaalu 
keskkonna-, sotsiaalsete ja majanduslike 
eesmärkide vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 653
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, 
mis on vältimatu eeltingimus, kui 
soovitakse jätkusuutlikke kalavarusid, 
tagades samal ajal võrdsed võimalused 
olemasolevate varude piires, et piirata 
kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 654
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühise kalanduspoliitika alusel 
võetavate meetmete väljatöötamisel tuleks 
võtta arvesse sotsiaalmajandusliku mõju 
analüüsi.
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Or. es

Selgitus

Enne vajalike meetmete võtmist on vaja teada ja hinnata nende tagajärgi kalandussektorile.

Muudatusettepanek 655
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pt

Muudatusettepanek 656
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab kõikides 
liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
esitatud nõudeid, eeskätt tervise, 
tarbijakaitse ja keskkonnakaitse 
valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 657
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika on kooskõlas ja 
integreeritud teiste liidu
tegevuspoliitikatega.

Or. es

Selgitus

Ühine kalanduspoliitika peab olema koordineeritud teiste liidu tegevuspoliitikatega, nagu on 
sätestatud aluslepingutes, ilma et see oleks allutatud ühelegi konkreetsele tegevuspoliitikale.

Muudatusettepanek 658
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab kõikides 
liidu õigusaktides esitatud nõudeid, kaasa 
arvatud keskkonna ja sotsiaalvaldkonna 
õigusaktides, ning tagab, et see poliitika 
oleks kooskõlas Euroopa Liidu teiste 
tegevuspoliitikatega, eeskätt arengu-, 
tervishoiu- ja tarbijakaitse poliitikaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 659
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud
nõudeid.

4. Ühises kalanduspoliitikas viidatakse
liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
esitatud nõuetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 660
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika on kooskõlas 
keskkonnaalaste õigusaktidega ja aitab 
saavutada Euroopa Liidu
keskkonnapoliitika eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 661
Struan Stevenson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika aitab kaasa 
keskkonna- ja looduskaitse eesmärkide 
saavutamisele, erilise rõhuga hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele ja 
hoidmisele, nagu on sätestatud
keskkonnaalastes õigusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika on kooskõlas
liidu keskkonnaalaste õigusaktidega ja 
liidu muude valdkondade poliitikaga.

Or. en

Selgitus

Selle üldise viitega nähakse ette ühise kalanduspoliitika vajalik ja väga tähtis seos kõikide ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide eesmärkide ja nõuetega – nii nendega, mis praegu kehtivad, kui 
ka tulevastega. Samuti tagab see, et mõlemad poliitikad on võrdsel alusel. Kajastatud on ka 
seos ELi teiste valdkondade poliitikaga, nagu merendus-, sotsiaal-, majandus- ja 
arengupoliitikaga. Selguse ja lihtsuse huvides tuleks ühise kalanduspoliitika põhitekstis 
võimalusel hoiduda viitamisest konkreetsetele õigusaktidele.

Muudatusettepanek 663
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid, ilma et see piiraks liidu 
majanduslikke ja sotsiaasleid eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 664
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
asjaomastes õigusaktides esitatud nõudeid, 
kaasa arvatud keskkonnaalaseid nõudeid, 
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ning arvesse võetakse ka asjaomaste 
isikute sotsiaalseid ja majanduslikke 
nõudeid ning võimalikke tagajärgi neile.

Or. el

Muudatusettepanek 665
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika on kooskõlas
liidu keskkonnaalaste õigusaktidega ja 
liidu muude valdkondade õigusaktidega, 
ilma neile allumata.

Or. es

Muudatusettepanek 666
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab kõikides 
liidu õigusaktides esitatud nõudeid, kaasa 
arvatud keskkonna ja sotsiaalvaldkonna 
õigusaktides, ning tagab, et see poliitika 
oleks kooskõlas Euroopa Liidu teiste 
tegevuspoliitikatega, eeskätt arengu-, 
tervishoiu- ja tarbijakaitse poliitikaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 667
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika pooldab 
piirkonnapõhist poliitikat, et võimaldada 
liikmesriikidel töötada välja ja rakendada 
majandamiskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika aitab 
saavutada täielikku vastavust liidu 
keskkonnaalastele õigusaktidele, nagu on 
sätestatud aluslepingu artiklis 11.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
püügikoormus ja laevastike püügivõimsus 
vastaksid kasutamistasemele kooskõlas 
käesoleva artikli teise lõikega.

Or. es
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Muudatusettepanek 670
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 671
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika edendab 
üleminekut väiksema mõjuga 
kalapüügiviisidele ja tagab, et laevastiku 
püügivõimsus on vastavuses lõike 2 
kohaste kasutamistasemetega.

Or. en

Muudatusettepanek 672
George Lyon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika pooldab 
piirkonnapõhist poliitikat, et võimaldada 
liikmesriikidel töötada välja ja rakendada 
majandamiskavasid.
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Or. en

Muudatusettepanek 673
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Ühine kalanduspoliitika pooldab 
piirkonnapõhist poliitikat, et võimaldada 
liikmesriikidel töötada välja ja rakendada 
majandamiskavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erieesmärgid Eesmärgid

Or. en

Selgitus

Artiklis 3 ei ole loetletud konkreetseid eesmärke. Arvestades artiklit 2, tuleks kõik eesmärgid 
koondada selle pealkirja alla.

Muudatusettepanek 675
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide Aluslepingutes sätestatud eesmärkide ja
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saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika eelkõige:

artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika eelkõige:

Or. es

Muudatusettepanek 676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika eelkõige:

Artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika muu hulgas:

Or. en

Muudatusettepanek 677
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) tagama püügivõimsuse koguselise ja 
kvalitatiivse hindamise ning majandamise 
nii, et laevastike püügivõimsus oleks 
kooskõlas olemasolevate varudega; 

Or. en

Muudatusettepanek 679
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. el

Muudatusettepanek 680
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vähendama oluliselt kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki;

Or. fr
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Muudatusettepanek 681
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) järk-järgult vähendama kaubanduslike 
kalavarude vette tagasi laskmist ning 
liikide soovimatut püüki, võttes arvesse 
parimaid teaduslikke nõuandeid ja
parandades pidevalt püügivahendite 
selektiivsust, ning kindlustama järk-järgult
kogu püügi lossimise;

Or. es

Selgitus

Vette tagasi laskmise keelustamist ja kogu püügi lossimise kohustust tuleks rakendada järk-
järgult, kuna kõigepealt on oluline leida igal juhtumil sobiv lahendus, võttes arvesse 
erinevaid põhjuseid.

Muudatusettepanek 682
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) suurendama kasutatavate 
püügivahendite selektiivsust, et 
vähendada järk-järgult kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki, edendama 
vette tagasi lastavate liikide kasutamist ja 
kindlustama järk-järgult kõikide püütud 
kalavarude lossimise, arvestades vastavaid 
mitmeaastaseid kavasid ja artikli 15 
sätteid;

Or. es



AM\905826ET.doc 77/167 PE491.358v01-00

ET

Muudatusettepanek 683
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vähendama oluliselt kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki ja kaotama 
selle, kui see on tehniliselt võimalik;

Or. fr

Muudatusettepanek 684
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kaotama soovimatu püügi ja 
kindlustama järk-järgult kõikide püütud 
kalavarude, välja arvatud mittesihtliikide, 
millel on tõendatud kõrge ellujäämise 
määr pärast vette tagasilaskmist, 
registreerimise ja lossimise;

Or. en

Muudatusettepanek 685
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) julgustama selektiivsete 
püügimeetodite kasutamist selektiivsete 
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järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise;

püügivahendite ning muude vahendite 
arendamise ja kasutamise abil, et kaotada
soovimatu püük;

Or. en

Muudatusettepanek 686
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson, Julie Girling
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vältima ja vähendama kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki ja 
kindlustama järk-järgult kõikide püütud 
kalavarude lossimise, välja arvatud liikide 
puhul, mis vette tagasi laskmisel ellu 
jäävad;

Or. en

Muudatusettepanek 687
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) täiendama püügitehnikaid, et hoida 
ära kaubanduslike kalavarude soovimatut 
püüki ja kindlustama kõikide püütud 
kalavarude lossimise, muutes võimalikuks 
nende turustamise, tingimusel, et nad ei 
ole alamõõdulised;

Or. es
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Muudatusettepanek 688
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vähendama ja võimalusel kaotama
kaubanduslike kalavarude soovimatu püügi 
ja kindlustama järk-järgult kõikide püütud 
kalavarude lossimise, nii palju kui 
võimalik,

Or. en

Selgitus

Võetakse arvesse vajalikke erandeid.

Muudatusettepanek 689
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 690
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vähendama kaubanduslike kalavarude
soovimatut püüki, keskpika perioodi 
eesmärgiga see kaotada, ja kindlustama 
järk-järgult kõikide püütud kalavarude 
lossimise;

Or. es

Muudatusettepanek 691
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 692
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) püüdma järk-järgult kaotada
kaubanduslike kalavarude soovimatut 
püüki ja kindlustama kõikide püütud 
kalavarude lossimise;

Or. pt
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Muudatusettepanek 693
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) järk-järgult kaotama kaubanduslike 
kalavarude soovimatu püügi, arvestades 
igal juhtumil konkreetseid asjaolusid ja 
võttes arvesse parimaid teaduslikke 
nõuandeid; 

Or. es

Muudatusettepanek 694
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) vähendama oluliselt kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki ja kaotama 
selle, kui see on tehniliselt võimalik;

Or. fr

Muudatusettepanek 695
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kaotama nii kaubanduslike kui ka 
mittekaubanduslike kalavarude soovimatu 
püügi ja kindlustama järk-järgult kõikide 
püütud kalavarude lossimise, võttes arvesse 
vajadust maksta tagasiheitekeelu 
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poliitikast tingitud raskuste eest hüvitist;

Or. pt

Muudatusettepanek 696
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sätestama vajalikud mehhanismid 
varude hindamiseks ja andmete 
kogumiseks ning tegelema andmete 
puudulikkusest ja varude halvast 
majandamisest tulenevate probleemidega;

Or. en

Selgitus

Varude usaldusväärne hindamine on varu jätkusuutlikuks majandamiseks ülimalt oluline. 
Samuti tuleb andmete ebapiisavuse korral võtta kasutusele mehhanismid selle probleemi 
lahendamiseks andemete kogumise parandamise abil ning juhul, kui probleemi põhjuseks ei 
ole puudulikud andmed, probleemiga tegelemise asjakohaste innovatiivsete viiside 
rahastamiseks.

Muudatusettepanek 697
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) täiendama püügitehnikaid, et vältida 
kaubanduslike varude soovimatut püüki 
ning viia vette tagasi heitmine järk-järgult 
miinimumini ja edendada soovimatu 
püügi kasutamist lossimise järel;

Or. es
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Muudatusettepanek 698
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kaotama järk-järgult saagi vette 
tagasi laskmise, pidades silmas, et mitme 
liigiga püügipiirkondades tegutsevad 
laevastikud vajavad üleminekuperioodi, et 
toetada vähendamist stiimulite abil, mis 
soodustavad innovatsiooni, selektiivsust, 
teadusuuuringuid nende sobivuse 
hindamiseks mitme liigiga 
püügipiirkondades ning ajutist sulgemist.
Iga püügipiirkonna jaoks tuleb koostada 
püügipiirkonna kava, analüüsides 
tehnilisi, regulatiivseid ja turuga seotud 
põhjuseid.

Or. es

Muudatusettepanek 699
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) aitama kaasa hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ja säilitamisele, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv), artikli 1 lõikes l;

Or. en
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Muudatusettepanek 700
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) püüdma oluliselt vähendada 
soovimatut püüki selektiivsete 
püügivahendite edendamise abil, et 
tagada järk-järgult kaubanduslike 
kalavarude kogu püügi lossimine vetes, 
kus see on ökosüsteemi kahjustamata 
võimalik. Selle meetme rakendamisel 
tuleb võtta arvesse iga konkreetse 
merekeskkonna omadusi; 

Or. el

Muudatusettepanek 701
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, tagades õiglased 
konkurentsitingimused Euroopa turul;

Or. fr

Muudatusettepanek 702
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
ja edendama vesiviljeluse arengut liidus 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, et parandada toiduainetega 
kindlustatust ja tööhõivet;

Or. es

Selgitus

Nii kalapüük kui ka vesiviljelus peaksid olema majanduslikult elujõulised ja 
konkurentsivõimelised tegevusalad. Lisaks aitab kalapüük parandada toiduainetega 
kindlustatust ja on tööhõive allikaks. Ei ole mõtet neid eesmärke sektorite vahel jagada.

Muudatusettepanek 703
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, et saavutada mereandide ühtne 
turg, tunnistades rannalähedase ja 
väikesemahulise kalapüügi ning 
karploomade püügi tähtsust jõukuse looja 
ja säästva kasutuse näitena;

Or. es

Muudatusettepanek 704
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, tagades kolmandate riikidega 
kalandus- ja vesiviljelustoodetega 
kauplemisel võrdsed 
konkurentsitingimused;

Or. fr

Muudatusettepanek 705
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja vähest mõju 
avaldavaks kalapüügiks, et aidata kaasa 
hea keskkonnaseisundi saavutamisele ja 
säilitamisele ning seeläbi taastada säästev,
majanduslikult elujõuline ja 
konkurentsivõimeline kalamajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 706
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused ja stiimulid tõhusaks
ja säästvaks kalapüügiks keskkonnaalaselt 
ja sotsiaal-majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 707
Jarosław Leszek Wałęsa, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, pidades meeles väikesemahulise 
kalapüügi rolli rannikualade sotsiaalse 
struktuuri säilitamisel;

Or. en

Selgitus

Väikesemahulistel kalapüüdjatel on väga raske konkureerida suuremaid laevu kasutavate 
kaluritega. Samas annab just see laevastiku osa olulise panuse rannikualade traditsioonilise 
sotsiaalse struktuuri säilitamisse.

Muudatusettepanek 708
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks ja 
säästvaks kalapüügiks, et säilitada ja 
vajaduse korral taastada majanduslikult
elujõuline ja konkurentsivõimeline 
kalamajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 709
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusamaks ja 
säästvamaks kalapüügiks ja 
vesiviljeluseks, näiteks toetades laevastiku 
uuendamist ja kohandamist, muutes seega 
püügitegevuse nii töötajate kui ka 
keskkonna jaoks ohutumaks ning
majanduslikult elujõulisemaks ja
konkurentsivõimelisemaks; 

Or. pt

Muudatusettepanek 710
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 711
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused säästvaks ja
tõhusaks kalapüügiks ning karploomade 
püügiks majanduslikult elujõulise, 
kasumliku ja konkurentsivõimelise 
kalamajanduse raames, kus juurdepääs 
ressurssidele põhineb õiglastel ja 
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läbipaistvatel kriteeriumitel, mis tagavad 
ühtse turu täieliku elluviimise;

Or. es

Muudatusettepanek 712
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused keskkonnalaselt ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikuks kalapüügiks, 
mis põhineb õiglastel ja läbipaistvatel 
kriteeriumitel, et soodustada
majanduslikult elujõulist ja 
konkurentsivõimelist kalamajandust;

Or. en

Muudatusettepanek 713
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 714
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise, säästva ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, sest see on äärmiselt oluline selle 
sektori tuleviku kindlustamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 715
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vähendama liigset püügivõimsust, et 
saavutada stabiilne ja püsiv tasakaal 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 716
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kujundama välja kalanduse ja 
vesiviljeluse ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühtse turu ja tagama, 
et kolmandatest riikidest pärit toodetele 
esitatavad nõuded oleksid kooskõlas ELi 
toodetele esitatavate nõuetega;

Or. es
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Muudatusettepanek 717
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) looma sotsiaalsed meetmed ja 
pakkuma abi kalandustöötajatele, kes on 
tegevuse lõpetamise tõttu ajutiselt töö 
kaotanud või laeva kasutusest 
kõrvaldamise või õiguste müügi või 
üleandmise tõttu alaliselt töö kaotanud; 
selliseid meetmeid kohaldatakse ka 
samasugusesse olukorda sattunud naiste 
suhtes;

Or. es

Muudatusettepanek 718
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
kindlate ja ajakohaste tehniliste, 
keskkonnaalaste ja sotsiaal-majanduslike 
andmete kogumise, mida on vaja 
kalanduse ja vesiviljeluse 
ökosüsteemipõhiseks haldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 719
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) tunnistama rannalähedase ja 
väikesemahulise kalapüügi ja vesiviljeluse 
ning traditsioonilise karploomade püügi 
olulisust looduskeskkonnas ja sellisest 
püügist suurel määral sõltuvate 
piirkondade olulisust jõukuse loomisel ja 
jätkusuutlike sotsiaalsete mudelite 
kaitsmisel;

Or. es

Muudatusettepanek 720
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) edendama struktuurimeetmeid, mille 
eesmärk on soodustada 
kalanduskogukondade jätkusuutlikku 
majanduslikku arengut ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, rõhutades eelkõige 
meetmeid, mis aitavad kaasa 
mitmekesistamisele ja uuendusliku 
töötleva tööstuse edendamisele; 

Or. es

Muudatusettepanek 721
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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maapiirkondades;

Or. es

Selgitus

Punktide b ja c ühendamine üheks punktiks b. 

Muudatusettepanek 722
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 723
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse, 
sellega seotud tööstusharude ja selleks 
vajalike tugiteenuste valdkonnas, et 
toetada toiduga kindlustatust ning 
tööhõivet ranniku- ja maapiirkondades;

Or. es
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Muudatusettepanek 724
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tagama liidu vesiviljeluse säästva 
arengu, et toetada toiduainete 
kättesaadavust ning kindlustatust ja
tööhõivet ranniku- ja maapiirkondades;

Or. bg

Muudatusettepanek 725
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendama liidu tegevust säästva
vesiviljeluse valdkonnas, sealhulgas 
piirkondades, kus kalu kasvatatakse vabas 
looduses ja kus karploomi püütakse 
üldiselt ilma veesõidukiteta, et toetada 
tööhõivet ranniku- ja maapiirkondades 
ning toiduga kindlustatust;

Or. es

Muudatusettepanek 726
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 727
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades ja jõukuse loomist ning 
vähendada kalandustoodete importi liitu;

Or. pt

Muudatusettepanek 728
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendama liidu kalanduse ja
vesiviljeluse säästvat arengut, et toetada 
toiduga kindlustatust ning tööhõivet 
ranniku- ja maapiirkondades;

Or. el

Muudatusettepanek 729
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendama innovatsiooni, teadmisi 
ning teaduslikku ja tehnoloogilist 
arengut;

Or. es

Muudatusettepanek 730
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
andmete kogumise ja haldamise;

Or. en

Muudatusettepanek 731
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleb välja jätta uue lõike 1a lisamise tõttu artiklisse 2.

Muudatusettepanek 732
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 733
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) tagama rahuldava elatustaseme
inimestele, kes sõltuvad kalapüügist, 
sealhulgas vesiviljelusest ning maismaal 
asuvatest tugitööstusharudest ja 
kõrvaltegevustest, edendades ühtlasi 
meetmeid, mille eesmärk on saavutada 
selles valdkonnas tõeline sooline 
võrdõiguslikkus, arvestades naiste erilist 
rolli mere ja kalapüügiga seotud 
tegevustes; (Määruse 2371/2002 artikkel 
2).

Or. es

Muudatusettepanek 734
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE491.358v01-00 98/167 AM\905826ET.doc

ET

kalapüügist; kalapüügist, püüdes eelkõige parandada 
nende töötingimusi ja ühtlustada liidus 
pakutavaid tagatisi seoses töötasu, 
sotsiaalkaitse ja koolitusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 735
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 736
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama otseseid ja kaudseid 
töökohtade loomise võimalusi 
merepiirkondades ja rahuldava 
elatustaseme saavutamist inimeste hulgas, 
kes sõltuvad kalapüügist;

Or. en

Muudatusettepanek 737
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, ning tagama tervise- ja 
ohutusalaste õigusaktide järgimise abil 
kaluritele paremad töötingimused; 

Or. en

Muudatusettepanek 738
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) tagama rahuldava elatustaseme 
saavutamise inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist ja vesiviljelusest ning nendega 
seotud tööstusharudest ja tugiteenustest, 
ning edendama paremaid töönorme 
tervise- ja ohutusalaste õigusaktide 
järgimise ning töötajate 
kollektiivläbirääkimiste lepingute sätete 
abil;

Or. es

Muudatusettepanek 739
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, nii liidus kui ka väljaspool 
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liitu;

Or. bg

Muudatusettepanek 740
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, ja tagama kaluritele paremad 
töönormid, eelkõige tervise- ja 
ohutusalaste õigusaktide järgimise ning 
töötajate kollektiivläbirääkimiste 
lepingute sätete abil, juhul kui sellised 
lepingud on sõlmitud;

Or. en

Muudatusettepanek 741
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 742
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama inimväärse ja piisava
elatustaseme saavutamist inimeste hulgas, 
kes sõltuvad otseselt ja kaudselt
kalapüügist ja karploomade püügist, 
eelkõige piirkondades, kus ei ole võimalik 
majandust mitmekesistada, et tegeleda 
muu kui kalandusega;

Or. es

Muudatusettepanek 743
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, ja looma kaluritele paremad 
töötingimused, eelkõige tervise- ja 
ohutusalaste õigusaktide järgimise, 
töötajate kollektiivläbirääkimiste 
lepingute sätete ning kutseõppe toetamise 
abil;

Or. pt

Muudatusettepanek 744
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, ning aitama kaasa 
rannikualade sotsiaalsele ja 
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majanduslikule elavdamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 745
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 746
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist ning eelkõige 
rannakalandusest, karploomade püügist 
ja vesiviljelusest;

Or. es

Muudatusettepanek 747
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, püüdes eelkõige parandada 
nende töötingimusi ja ühtlustada liidus 
pakutavaid tagatisi seoses töötasu, 
sotsiaalkaitse ja koolitusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 748
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendama meetmeid, mille eesmärk 
on saavutada naiste rolli tunnustamine 
kalanduse ja vesiviljeluse arendamises 
ning tõeline sooline võrdõiguslikkus selles 
valdkonnas; 

Or. es

Muudatusettepanek 749
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) austama täiel määral iga 
kalanduskogukonna ja rahva seost 
veealadega, kus nad on läbi aegade 
kalapüügiga tegelenud;

Or. en
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Muudatusettepanek 750
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) looma stiimuleid, et tuua kvaliteetse 
koolituse ja elukestva õppe abil rohkem 
uusi huvilisi kalapüügi ja sellega seotud 
elukutsete juurde; 

Or. el

Muudatusettepanek 751
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtma arvesse tarbijate huvisid; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleb välja jätta uue lõike 1b lisamise tõttu artiklisse 2.

Muudatusettepanek 752
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtma arvesse tarbijate huvisid; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 753
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 754
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtma arvesse tarbijate huvisid; (e) võtma arvesse tarbijate huvisid, 
teavitades neid nõuetekohaselt tarbitava 
toote päritolust ja toiteväärtusest;

Or. en

Muudatusettepanek 755
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võtma arvesse tarbijate huvisid; (e) võtma arvesse nii füüsilisest isikust 
ettevõtjatest kui ka töötajatest meremeeste 
ja tarbijate huvisid;

Or. es
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Muudatusettepanek 756
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 757
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
andmete kogumise ja haldamise ning 
kohandama mitmeaastaseid kavasid 
nende andmete kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 758
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) tagama süsteemse, korrapärase ja 
ühtlustatud teaduslike, keskkonnaalaste, 
majanduslike ja sotsiaalsete andmete 
kogumise ja haldamise.

Or. es
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Muudatusettepanek 759
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 760
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) säilitama integreeritud 
merenduspoliitika abil piirkondliku 
tasakaalu; 

Or. es

Muudatusettepanek 761
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama väikesemahulise kalapüügi 
ja rannapüügi ning traditsioonilise 
karploomade püügi püsimajäämise nende 
olulisuse tõttu rannikualade elanikkonna 
arvu säilitamisel, jõukuse loomisel ja 
säästvate püügiviiside alalhoidmisel;
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Or. es

Muudatusettepanek 762
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) looma tingimused maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks, 
püstitades konkreetse eesmärgi igat liiki 
kalavaru jaoks, mille puhul see on 
võimalik, võttes aluseks keskkonna- ja 
sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid.

Or. fr

Muudatusettepanek 763
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama kalavarude taastamise 
piirkondade rajamise.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendama kõnealuses sektoris 
teadus- ja arendustegevust ning tehnilist 
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koostööd.

Or. es

Muudatusettepanek 765
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) käsitlema kalandust ja vesiviljelust 
integreeritud merenduspoliitika oluliste 
osadena.

Or. es

Muudatusettepanek 766
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama kõigi kaubanduslikul 
eesmärgil kasutatavate liikide 
majandamise püügi piirnormide ja/või 
püügikoormuse abil.

Or. en

Selgitus

Kõikide kalavarude kasutamist tuleks kontrollida, kas lubatud kogupüügi või püügikoormuse 
abil. Praegu kasutatakse ja turustatakse Euroopa Liidus ilma püügi piirnormideta 686 liiki 
(82% kõigist püütavatest liikidest), mis moodustab 31% ELi laevastiku kogupüügist ja 36% 
ELi sadamates lossitava saagi majanduslikust koguväärtusest.

Muudatusettepanek 767
Linda McAvan, Ulrike Rodust
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama kõigi kaubanduslikul 
eesmärgil kasutatavate liikide 
majandamise püügi piirnormide ja/või 
püügikoormuse abil;

Or. en

Selgitus

Kõikide kalavarude kasutamist tuleks kontrollida, kas lubatud kogupüügi või püügikoormuse 
abil. Praegu kasutatakse ja turustatakse Euroopa Liidus ilma püügi piirnormideta 686 liiki 
(82% kõigist püütavatest liikidest), mis moodustab 31% ELi laevastiku kogupüügist ja 36% 
ELi sadamates lossitava saagi majanduslikust koguväärtusest.

Muudatusettepanek 768
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ergutama kohalikul tasandil 
majandamist, mille puhul kõnealune 
sektor ja sellest sõltuvad kogukonnad 
kaasatakse poliitika, suuniste ja 
majandamismeetmete väljatöötamisse ja 
rakendamisse ning arvesse võetakse eri 
liikmesriikide ja kalanduspiirkondade 
iseärasusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 769
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendama vähese keskkonnamõjuga 
kalapüügivahendite ja -meetodite 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagama, et kolmandatest riikidest 
pärit toodetele esitatavad nõuded oleksid 
kooskõlas ELi toodetele esitatavate 
nõuetega.

Or. es

Muudatusettepanek 771
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ergutama tööhõive edendamist ja 
inimressursside arendamist, et saavutada 
tööhõive kõrge ja püsiv tase ning vältida 
tõrjutust;

Or. fr

Muudatusettepanek 772
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) toetama Euroopa ja rahvusvahelise 
tööõigusega rangelt kooskõlas oleva 
inimväärse töö edendamist, elu- ja 
töötingimuste parandamist, piisavat 
sotsiaalkaitset, sotsiaalset dialoogi, 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemist ning 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamist.

Or. es

Muudatusettepanek 773
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) liikuma kalandustoodete ühtse turu 
täieliku väljakujundamise suunas, 
ühtlustades tõhusalt sisemised eeskirjad 
ning viies kolmandatest riikidest 
imporditavatele toodetele kehtivad 
kriteeriumid ja nõuded asjakohaselt 
kooskõlla ELi toodetele kehtivate 
kriteeriumite ja nõuetega;

Or. es

Muudatusettepanek 774
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) ergutama tööhõive edendamist ja 
inimressursside arendamist, et soodustada 
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tööhõive kõrget ja püsivat taset ning 
vältida tõrjutust;

Or. fr

Muudatusettepanek 775
Linda McAvan, Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) edendama vähese keskkonnamõjuga 
kalapüügivahendite ja -meetodite 
kasutuselevõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) tagama ja sõlmima kolmandate 
riikidega kalanduskokkuleppeid;

Or. es

Muudatusettepanek 777
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) tagama kalanduspoliitika ja liidu 
muude poliitikavaldkondade sidususe; 
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Or. es

Muudatusettepanek 778
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) võitlema dumpingu vastu;

Or. es

Muudatusettepanek 779
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) tagama ohutuse laevadele ja 
meeskondadele, kes kalastavad ELi 
sõlmitud kokkulepete kohaselt 
kolmandate riikide vetes, kus on 
probleemiks piraatlus;

Or. es

Muudatusettepanek 780
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) kaasajastama laevastiku, et 
suurendada kalanduse ohutust, 
energiatõhusust ja tehnoloogilist 
uuenduslikkust ning parandada kvaliteeti 
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ja jälgitavust. 

Or. es

Muudatusettepanek 781
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigete vahendite loomine mitmeaastaste 
majandamiskavade kohase 
ökosüsteemipõhise kalavarude 
majandamise toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 782
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool toodut arvestades ja võimaluste 
piires peaks ühine kalanduspoliitika 
ühtlasi: 
(a) looma tingimused, mis toetavad 
rahuldava elatustaseme saavutamist 
inimeste hulgas, kes sõltuvad kalapüügist;
(b) võtma arvesse tarbijate huvisid;
(c) töötama välja meetodid loomade 
heaolu parandamiseks, sealhulgas 
loomade tarbetute kannatuste 
vähendamiseks nii kalapüügi kui ka 
vesiviljeluse korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 783
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühises kalanduspoliitikas juhindutakse 
järgmistest hea valitsemistava
põhimõtetest:

Ühises kalanduspoliitikas kohaldatakse 
järgmisi hea valitsemistava põhimõtteid:

Or. en

Muudatusettepanek 784
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
piirkondlikul, riigi ja kohalikul tasandil;

Or. es

Selgitus

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

Muudatusettepanek 785
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu,
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) liidule ja subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt liikmesriikidele kehtestatud
kohustuste selge määratlemine riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; (vt 
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ühise turukorralduse määrus).

Or. es

Muudatusettepanek 786
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) liidule kehtestatud kohustuste selge 
määratlemine ning liikmesriikide 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
ametivõimudele subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt kehtestatud kohustuste 
tunnustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 787
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
austades iga liikmesriigi põhiseaduslikku 
korraldust;

Or. en

Muudatusettepanek 788
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
luua detsentraliseeritud majandamine 
kohalikul tasandil, mis võimaldab võtta 
arvesse iga riigi, kalapüügi piirkonna, 
laevastiku ja kalavaru tegelikku olukorda 
ja eripära;

Or. pt

Muudatusettepanek 789
Nikolaos Salavrakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) selgete ja lihtsate eeskirjade 
kehtestamine asjakohasel tasandil, 
kasutades alt ülespoole lähenemisviisi, 
suurendades seega nende täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 790
Ian Hudghton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vajadus võtta kasutusele 
detsentraliseeritud ja piirkondlikule 
tasandile viidud lähenemisviis kalavarude 
majandamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 791
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) igat liiki kalapüügi geograafilise 
iseloomu ja eriomaduste tunnustamine;

Or. el

Muudatusettepanek 792
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal, võttes arvesse, et neid tuleb 
vajaduse korral kohandada;

Or. es

Selgitus

Tuleb luua seos teaduslike nõuannete ja kalanduse tegeliku olukorra vahel, mis võib meetmete 
väljatöötamisel kaasa tuua järkjärgulise rakendamise kriteeriumite kohaldamise. 

Muudatusettepanek 793
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate (b) meetmete kehtestamine parimate 
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kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

kättesaadavate teaduslike nõuannete ja 
vastavate sotsiaal-majandusliku mõju 
uuringute põhjal, võttes arvesse vajadust 
teha järk-järgult asjakohaseid muudatusi;

Or. es

Muudatusettepanek 794
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
pärast kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega konsulteerimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 795
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete ja 
vastavate sotsiaal-majandusliku mõju 
uuringute põhjal, võttes arvesse vajadust 
teha korrapäraselt asjakohaseid 
muudatusi;

Or. es

Muudatusettepanek 796
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
ning järkjärguliste kriteeriumite 
kehtestamine tagasiheite ja maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse kohta; 

Or. es

Muudatusettepanek 797
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) kalapüügivõimaluste ja muude
meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 798
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
nõuandeid järgivate meetmete 
kehtestamine kooskõlas 
ettevaatusprintsiibiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 799
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) selgete ja realistlike meetmete 
kehtestamine parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal;

Or. el

Muudatusettepanek 800
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pikaajaline tegutsemisperspektiiv; (c) pikaajaline tegutsemisperspektiiv, mis 
on tagatud piisavate rahaliste 
vahenditega, et toetada kõiki 
reformimeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 801
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) eri piirkondade iseärasuste 
tunnustamine piirkondliku lähenemisviisi 
abil;

Or. es
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Selgitus

Hea valitsemistava põhimõtted peaksid hõlmama ka uut piirkondlikku lähenemisviisi ühisele 
kalanduspoliitikale.

Muudatusettepanek 802
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) otsuste tegemise viimine riiklikule, 
piirkondlikule ja kohalikule tasandile, et 
viia ellu liidu tasandil kehtestatud üldised 
eesmärgid ja suunised;

Or. pt

Muudatusettepanek 803
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade, eelkõige 
nõuandekomisjonide laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 804
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine, 
eelkõige piirkondlike 
nõuandekomisjonide kaudu, poliitika 
kõikidel etappidel kontseptsioonist kuni 
meetmete rakendamiseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 805
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine ning 
tihedam dialoog ja koostöö piirkondlike 
nõuandekomisjonidega poliitika kõikidel 
etappidel kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 806
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade laialdane ja asjakohane
kaasamine poliitika eri etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamise, seire ja hindamiseni;

Or. es
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Muudatusettepanek 807
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade kaasamine poliitika 
kõikidel etappidel kontseptsioonist kuni 
meetmete rakendamiseni;

Or. en

Selgitus

Sõna „laialdane” võib tõlgendada nii, et see tähendab kõiki, aga selle artikli kontekstis peaks 
see puudutama ainult sidusrühmi.

Muudatusettepanek 808
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) laialdane koostöö sidusrühmadega
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete
rakendamiseni;

Or. es

Muudatusettepanek 809
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine (d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
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poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni ja kohene juurdepääs 
nende tulemustele;

Or. el

Muudatusettepanek 810
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 1 – artikkel 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine, 
eelkõige piirkondlike 
nõuandekomisjonide kaudu, poliitika 
kõikidel etappidel kontseptsioonist kuni 
meetmete rakendamiseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 811
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kohandatud, reaalajas 
majandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 812
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) läbipaistvus ja üldsuse õigus saada 
teavet ning omada juurdepääsu 
õigussüsteemile; 

Or. es

Muudatusettepanek 813
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lipuriigi esmavastutus; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 814
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lipuriigi esmavastutus; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 815
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Vajadus liidu poliitikavaldkondade sidususe järgi on juba sätestatud artikli 4 lõikes 2.

Muudatusettepanek 816
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla muude Euroopa Liidu
poliitikavaldkondadega

Or. es

Muudatusettepanek 817
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja Euroopa Liidu 
muude poliitikavaldkondadega, eelkõige 
ELi kehtiva keskkonnapoliitikaga ja 
kalanduse haldamise poliitikaga, tagades 
samal ajal poliitikavaldkondade 
arengusidususe;

Or. en
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Muudatusettepanek 818
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla Euroopa Liidu muude
poliitikavaldkondadega ja kui see on 
asjakohane, ühise kalanduspoliitika ise-
ja välismõõtme vastavus.

Or. es

Muudatusettepanek 819
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja kohustus 
keskkonna- ja arengupoliitika valdkonnas 
ja Euroopa Liidu muudes 
poliitikavaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja majandus-, 
sotsiaal- ja territoriaalse 
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ühtekuuluvuspoliitikaga ning Euroopa 
Liidu muude poliitikavaldkondadega.

Or. es

Muudatusettepanek 821
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja Euroopa Liidu 
muude poliitikavaldkondadega, eelkõige 
keskkonna- ja arengupoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 822
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) avalik juurdepääs keskkonnateabele 
vastavalt direktiivile 2003/4/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) erinevate ELi püügipiirkondade 
piirkondlike eripärade tunnustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) nõuandekomisjonide töövaldkondade 
väljakujundamine.

Or. es

Muudatusettepanek 825
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) liikmesriikide volitamine oma 
püügipiirkondade haldamiseks, tehes 
samal ajal omavahel piirkondlikul 
tasandil koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) detsentraliseeritud lähenemisviis hea 
valitsemistava põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et reformitud ühise kalanduspoliitika raames võetaks vastu detsentraliseeritud 
lähenemisviis, mis võimaldaks tegeleda konkreetsete ja kindlaksmääratud küsimustega 
asjakohasel tasandil vastavalt aluslepingutele. Praegune ülevalt alla lähenemisviis ei ole 
tõhusa ühise kalanduspoliitika kontekstis asjakohane.

Muudatusettepanek 827
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) läbipaistvus ning juurdepääs 
informatsioonile vastavalt Århusi 
konventsioonile, sealhulgas välismõõtme 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 828
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) komisjoni kalanduspoliitika sise- ja 
välismõõtme vaheline võrdsus, nii et 
riigisiseselt kohaldatavaid standardeid 
ning jõustamis- ja järelevalvemehhanisme 
kohaldatakse vajaduse korral ka 
riigiväliselt.
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Or. el

Muudatusettepanek 829
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) piirkondliku lähenemisviisi kaudu 
piirkondlike eripäradega arvestamine;

Or. es

Muudatusettepanek 830
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) Liikmesriigid tagavad, et kõik
füüsilised või juriidilised isikud, kel on 
piisav huvi ühise kalanduspoliitika 
rakendamisega seotud keskkonnaalaste 
otsuste tegemise vastu, on tulemuslik 
läbivaatamisõigus. Nendel on juurdepääs 
kohtule või muule sõltumatule ja 
erapooletule ametiasutusele, kes on pädev 
läbi vaatama käesoleva määruse kohaste 
pädeva asutuse otsuste, tegevuse või 
tegevusetuse sisulist õiguspärasust.

Or. en

Muudatusettepanek 831
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) koostöö tootjaorganisatsioonidega.

Or. es

Muudatusettepanek 832
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „liidu veed” – liikmesriikide 
suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni 
alla kuuluvad veed, v.a asutamislepingu II 
lisas loetletud territooriumidega külgnevad 
veed;

– „liidu veed” – liikmesriikide 
suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni 
alla kuuluvad veed ja kogu merepõhi, v.a
need, mis külgnevad asutamislepingu II 
lisas loetletud territooriumidega;

Or. en

Selgitus

Et lisada paiksed liigid.

Muudatusettepanek 833
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mere bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad merevees
elavad liigid, sealhulgas anadroomsed ja 
katadroomsed liigid nende elutsükli 
kõikide etappide ajal;

– „veekeskkonna bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad
veekeskkonnas elavad liigid, sealhulgas 
anadroomsed ja katadroomsed liigid nende 
elutsükli kõikide etappide ajal;

Or. es
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Muudatusettepanek 834
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mere bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad merevees
elavad liigid, sealhulgas anadroomsed ja 
katadroomsed liigid nende elutsükli 
kõikide etappide ajal;

– „mere bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad meres elavad 
liigid, sealhulgas anadroomsed ja 
katadroomsed liigid nende elutsükli 
kõikide etappide ajal;

Or. pt

Muudatusettepanek 835
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „magevee bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad magevees 
elavad liigid;

– „magevee bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad magevees 
elavad liigid nende elutsükli kõikide 
etappide ajal;

Or. pt

Muudatusettepanek 836
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalalaev” – laev, mille seadmestik on 
ette nähtud mere bioloogiliste ressursside
kasutamiseks ärilistel eesmärkidel;

– „kalalaev” – mis tahes liiki ja mis tahes 
suurusega laev, mida kasutatakse või mis
on ette nähtud kalavarude ärieesmärgil
kasutamiseks, kaasa arvatud abilaevad, 
kalatöötlemislaevad ja 
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ümberlaadimislaevad ning 
kalandustoodete veoks seadmestatud 
transpordilaevad, välja arvatud 
konteinerilaevad;

Or. en

Muudatusettepanek 837
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalalaev” – laev, mille seadmestik on 
ette nähtud mere bioloogiliste ressursside 
kasutamiseks ärilistel eesmärkidel;

– „kalalaev” – laev, mille seadmestik on 
ette nähtud mere bioloogiliste ressursside
ja sellega seotud tegevusteks kasutamiseks 
ärilistel eesmärkidel;

Or. en

Muudatusettepanek 838
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljeluslaev” – laev, mida 
vesiviljelusettevõte kasutab oma merel 
asuvas tootmisüksuses liikumiseks, 
erinevate kasvatus- ja hooldustegevuste 
teostamiseks kasvatusaladel ja koristatud 
toodete viimiseks oma maismaal asuvast 
ettevõttest tootmispiirkonda;

Or. fr

Selgitus

Määratlust on vaja, sest vesiviljeluses kasutatakse laevu küll tootmispiirkondades liikumiseks, 
kuid mitte tegelikult kalapüügiks või looduslike ressursside kogumiseks. Neid laevu ei tohiks 
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kalalaeva määratlusega hõlmata.

Muudatusettepanek 839
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „sisestamine kalalaevastikku” –
kalalaeva registreerimine liikmesriigi 
kalalaevaregistris;

Or. fr

Muudatusettepanek 840
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust pidevalt
välja püüda, võttes arvesse asjaomaseid 
keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke 
tegureid, ilma et see mõjutaks kalade 
taastootmist;

Or. fr

Selgitus

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon definitsioon on sarnane FAO sõnastikus 
esitatud määratlusele. Selles rõhutatakse asjaolu, et käsitus on teoreetiline ja selles 
osutatakse püügimahule, mis sõltub kehtivatest keskkonnatingimustest.

Muudatusettepanek 841
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
keskmine maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus, mida võib kalavarust või mere 
bioloogilistest ressurssidest või mitme liigi 
puhul kõikidest liikidest kokku välja 
püüda;

Or. en

Selgitus

Kuna maksimaalne jätkusuutlik saagikus on teaduslik kontseptsioon, peab definitsioon olema 
täpsem. Selle puhul tuleb arvesse võtta mitme liigiga püügipiirkondade eripära.

Muudatusettepanek 842
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
keskmine maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus, mida võib kalavarust või mere 
bioloogilistest ressurssidest või mitme liigi 
puhul kõikidest liikidest kokku välja 
püüda;

Or. es

Muudatusettepanek 843
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib varust püsivalt
välja püüda (keskmiselt) olemasolevate 
(keskmiste) keskkonnatingimuste juures 
ilma taastootmisprotsessi 
märkimisväärselt mõjutamata;

Or. fr

Muudatusettepanek 844
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda ilma 
selle varu taastootmise võimet 
kahjustamata ja varu lõppemist 
põhjustamata ning viitab nii FMSY-le kui 
ka SSBMSY-le;

Or. en

Muudatusettepanek 845
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
keskmine maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus, mida võib veeressurssidest või 
mere bioloogilistest ressurssidest või 
mitme liigi puhul kõikidest liikidest kokku
välja püüda ilma nende taastootmist 
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tõsiselt kahjustamata;

Or. es

Muudatusettepanek 846
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. – „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust
jätkuvalt ja määramata aja jooksul välja 
püüda, ilma et see võiks põhjustada 
varude ammendumist ja aitaks tagada 
juba ammendunud varude taastumise;

Or. bg

Muudatusettepanek 847
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust
jätkuvalt ja määramata aja jooksul välja 
püüda, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
kalavarude taastootmist, võttes samal ajal 
arvesse varude loomulikku kõikumist ja 
varudevahelist dünaamikat;

Or. en

Muudatusettepanek 848
Pat the Cope Gallagher
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust välja 
püüda ja mis ohustab minimaalselt varude 
jätkusuutlikkust;

Or. en

Selgitus

Minimaalselt varude jätkusuutlikkuse ohustamise puhul on „määramata aeg” segane ja 
tähenduseta kirjeldus.

Muudatusettepanek 849
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 850
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust
tasakaalustatult ja jätkusuutlikult
määramata aja jooksul välja püüda;
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Or. pt

Muudatusettepanek 851
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 852
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib teatavate 
keskkonnatingimuste puhul kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda, ilma et 
see mõjutaks märkimisväärselt 
taastootmist;

Or. el
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Muudatusettepanek 853
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 854
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „asendusväärtus” – juhul kui 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust ei 
saa kindlaks määrata, kohaldatakse 
komisjoni otsuse 2010/477/EL (milles 
käsitletakse mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumeid ja 
metoodikastandardeid merestrateegia 
raamdirektiivi jaoks (direktiiv 
2008/56/EÜ)) B osa kirjeldustes 3.1 ja 3.2 
sätestatud metodoloogiaid, et määrata 
kindlaks sobiv asendusväärtus;

Or. en

Muudatusettepanek 855
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6 a (uus)



PE491.358v01-00 144/167 AM\905826ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „optimaalne jätkusuutlik saagikus” –
parim jätkusuutlik saagikus, võttes 
arvesse kalatööstuse, kaitsepoliitika ja 
kalavarude majandamise ühishuve;

Or. es

Muudatusettepanek 856
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 857
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 858
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 859
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – kalavarude 
majandamine, mis põhineb kaitse 
sihttasemete kehtestamisel teaduslike 
meetodite alusel, mis võtavad arvesse nii 
ebakindlust kui rakendatavaid meetmeid, 
kui need sihttasemed ületatakse;

Or. en

Selgitus

Algne ettepanek tundub olevat pigem arvamus kui määratus. Definitsiooni on vaja lisada 
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teaduslik aspekt.

Muudatusettepanek 860
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – kalavarude 
majandamine, mis põhineb teaduslike 
kriteeriumite alusel kehtestatud 
kaitsepiirangutel, mille puhul võetakse 
arvesse praegust ebakindlust ning millega 
määratakse kindlaks võetavad meetmed, 
kui need piirangud on ületatud;

Or. es

Muudatusettepanek 861
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks; selle lähenemisviisi vastuvõtmine 
peaks sõltuma sotsiaalsete ja 
majanduslike kulude ja oodatava 
keskkonnakasu suhtest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 862
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 863
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – kalavarude 
majandamine kaitsekavade ja -piirangute 
kehtestamise kaudu, mis määratakse 
kindlaks teaduslike kriteeriumite alusel, 
mille puhul võetakse arvesse praegust 
ebakindlust ja luuakse alus meetmed 
sihtliikide, nendega seotud või nendest 
sõltuvate liikide ning mittesihtliikide ja 
nende elukeskkonna kaitseks ja nende 
kahjustamise ärahoidmiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 864
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata
asjakohased meetmed, et tagada
sihtliikide, nendega seotud või nendest 
sõltuvate liikide ning mittesihtliikide
püüdmine jätkusuutlikel tasemetel ja et
nende elukeskkonda ei kahjustata;

Or. en

Selgitus

Mõiste „ettevaatusprintsiip kalavarude majandamisel” puhul tuleb arvesse võtta ebapiisavaid 
teaduslikke andmeid, kuid samuti loogilist mõtlemist ja muudest allikatest, näiteks kogenud 
kaluritelt pärinevat mitteteaduslikke, kuid siiski kehtivaid andmeid. Uus määratlus on 
asjakohasem ja selgem ettevaatusprintsiibi definitsioon.

Muudatusettepanek 865
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning kaaspüügi 
liikide ja nende elukeskkonna kaitseks, 
juhul kui nende jätkusuutlikkus võib olla 
tegelikult ohustatud;
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Or. pt

Muudatusettepanek 866
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – printsiip, mille kohaselt 
muudetakse otsustusprotsess 
ettevaatlikuks, võttes arvesse ebakindlat 
olukorda, eriti juhul kui info on 
ebausaldusväärne või ebapiisav, ning
piisava teadusinfo puudumist ei tohi 
kasutada põhjusena, et edasi lükata või 
jätta tarvitusele võtmata meetmed 
sihtliikide, nendega seotud või nendest 
sõltuvate liikide ning mittesihtliikide ja 
nende elukeskkonna kaitseks;

Or. en

Muudatusettepanek 867
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” – ökosüsteemi 
ja looduslike elupaikade majandamine 
viisil, mis võimaldab täita inimvajadusi 
looduslike ressurssidega, säilitades samal 
ajal nii bioloogilise mitmekesisuse kui ka 
ökoloogilised protsessid, mis on vajalikud 
nende ökosüsteemide asualade koosseisu, 
struktuuri ja funktsioneerimise 
hoidmiseks; samuti on majandamise 
eesmärk saavutada jätkusuutlik areng, 
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millel on kolm mõõdet: keskkonnakaitse, 
sotsiaalne õiglus ja ühtekuuluvus ning 
majanduslik õitseng; 

Or. es

Muudatusettepanek 868
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” – ökosüsteemi 
ja looduslike elupaikade majandamine, et
täita inimvajadusi looduslike 
ressurssidega, säilitades samal ajal 
bioloogilise rikkuse ja ökoloogilised 
protsessid, mis on vajalikud asjaomaste 
elupaikade või ökosüsteemide koosseisu, 
struktuuri ja toimimise hoidmiseks;

Or. en

Selgitus

Et lisada 1992. aasta ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis esitatud definitsioon.

Muudatusettepanek 869
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt ja 
mitmesugust kasu, ilma et see kahjustaks 
tulevaste põlvkondade võimalusi samast 
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kahjusta nende toimimist, mitmekesisust
ega terviklikkust tulevikus;

merekeskkonna pakutavatest 
mitmekesistest eelistest; kõnealuse 
ökosüsteemipõhise lähenemisviisi 
eesmärk võtta arvesse biootiliste, 
abiootiliste ja inimeste kui selle osade 
vahelise koostöö eeliseid saadaval oleva 
teabe ja olemasoleva ebakindluse piires;

Or. fr

Muudatusettepanek 870
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 871
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui kalapüügi otsene ja kaudne 

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” – suunised, 
mille eesmärk on säilitada nende 
ökosüsteemide koosseis, struktuur ja 
funktsioneerimine, mille loodusressursid 
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mõju mere ökosüsteemidele on nõrk ega 
kahjusta nende toimimist, mitmekesisust 
ega terviklikkust tulevikus;

aitavad kalapüügi kaudu täita 
inimvajadusi;

Or. es

Muudatusettepanek 872
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui inimtegevuse otsene ja kaudne 
mõju, sealhulgas kalapüügi mõju mere 
ökosüsteemidele on minimeeritud ja 
võimaluse korral kõrvaldatud ega kahjusta 
nende toimimist, mitmekesisust ega 
terviklikkust tulevikus; kalapopulatsioone 
hoitakse ökoloogiliselt elujõulisel tasemel, 
bioloogiline mitmekesisus säilitatakse ja 
ökosüsteemi funktsioone hoitakse 
lubataval tasemel;

Or. en

Selgitus

Ökosüsteemipõhise lähenemisviisi puhul tuleb arvestada inimtegevuse otseste ja kaudsete 
mõjudega ning tagada muu hulgas, et kalavarusid säilitatakse ökoloogiliselt elujõulisel 
tasemel, bioloogilist mitmekesisust kaitstakse ja ökosüsteemi toimimine säilitatakse.

Muudatusettepanek 873
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Definitsiooni on hõlmatud liiga palju seoses tulevase poliitikaga ja meetmetega, mis on 
tundmatud suurused.

Muudatusettepanek 874
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 875
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt ja 
mitmesugust kasu, ilma et see kahjustaks 
tulevaste põlvkondade võimalusi samast 
merekeskkonna pakutavatest 
mitmekesistest eelistest; kõnealuse 
ökosüsteemipõhise lähenemisviisi 
eesmärk võtta arvesse biootiliste, 
abiootiliste ja inimeste kui selle osade 
vahelise koostöö eeliseid saadaval oleva 
teabe ja olemasoleva ebakindluse piires;

Or. fr

Muudatusettepanek 876
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, mis tagab, et otsuste 
tegemisel võetakse arvesse kalapüügi, 
muu inimtegevuse ja keskkonnategurite
mõju sihtliikidele ja muudele samasse 
ökosüsteemi kuuluvatele liikidele või 
liikidele, mis püütakse koos sihtliikidega 
või on sõltuvad sihtliigist, ning tagada, et 
kõnealuste meetmete kogusurve peetakse 
tasandil, mis aitab saavutada hea 
keskkonnaseisundi;

Or. en

Muudatusettepanek 877
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästev kasutamine” – kalavaru või 
kalavarude rühma kasutamine viisil, mis 
taastab ja hoiab need tasemel, mis võib 
tagada maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse, tagab populatsiooni terve 
vanuselise ja suuruselise koosseisu ning 
ei mõjuta negatiivselt mere ökosüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 878
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalastussuremus” – teataval 
ajavahemikul väljapüütud varude ja 
kalanduses sama ajavahemiku jooksul 
kasutada olevate keskmiste varude suhe;

– „kalastussuremus” – määr, mille 
ulatuses püütakse püügitegevuse käigus 
varust välja üksikud isendid ja biomass;

Or. es

Muudatusettepanek 879
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalastussuremus” – teataval 
ajavahemikul väljapüütud varude ja 
kalanduses sama ajavahemiku jooksul 
kasutada olevate keskmiste varude suhe;

– „kalastussuremus” – määr, mille 
ulatuses püütakse püügitegevuse käigus 
varust välja üksikud isendid ja biomass;



PE491.358v01-00 156/167 AM\905826ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Pakutakse tehnilisemat definitsiooni, mis hõlmab kaotatud püügivahendite põhjustatud 
suremust (püük kaotatud või hüljatud püügivahendi poolt).

Muudatusettepanek 880
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalastussuremus” – teataval 
ajavahemikul väljapüütud varude ja 
kalanduses sama ajavahemiku jooksul 
kasutada olevate keskmiste varude suhe;

– „kalastussuremus” – määr, mille 
ulatuses püütakse püügitegevuse käigus 
varust välja üksikud isendid ja biomass;

Or. es

Muudatusettepanek 881
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „varu” – eristavate tunnustega mere 
bioloogiline ressurss teatavas 
majandamispiirkonnas;

– „varu” – mere bioloogiline ressurss 
teatavas majandamispiirkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 882
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „varu” – eristavate tunnustega mere 
bioloogiline ressurss teatavas 
majandamispiirkonnas;

– „varu” – mere bioloogiline ressurss 
teatavas majandamispiirkonnas;

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane rääkida eristavatest tunnustest, sest mõnikord on võimalik eristada 
kalavarusid on ainult geograafilise levi- ja majandamispiirkonna, mitte aga bioloogiliste 
aspektide alusel.

Muudatusettepanek 883
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „varu” – eristavate tunnustega mere 
bioloogiline ressurss teatavas 
majandamispiirkonnas;

– „varu” – mere bioloogiline ressurss 
teatavas majandamispiirkonnas;

Or. es

Muudatusettepanek 884
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 885
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm 
kalavaru või kalavarude rühma püügiks
teataval ajavahemikul, sõltumata sellest, 
kas püük on tahtlik või tahtmatu;

Or. en

Muudatusettepanek 886
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm
lossimiskohustusega kalavaru või 
kalavarude rühma püügiks teataval 
ajavahemikul ning koguseline piirnorm 
sellise kalavaru või kalavarude rühma
lossimiseks teataval ajavahemikul, mille 
suhtes lossimiskohustus ei kehti;

Or. en

Muudatusettepanek 887
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Püügipiirangud peaks lähtuma kõikidest püütud liikidest, mitte ainult lossitud liikidest.

Muudatusettepanek 888
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „juhupüük” – püütava või lossitava kala 
kaitseks kehtestatud alammõõdust 
väiksemate kalade püük, või keelatud 
liikide püük, või selliste liikide püük, mille 
suhtes liikmesriigil ja/või kaluril kvooti ei 
ole või enam ei ole;

Or. en

Muudatusettepanek 889
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 890
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „kaitse piirväärtused” – teaduslike 
meetodite alusel kindlaksmääratud
kalavaru väärtused, mis võivad olla seotud 
paljunemisvõimeliste isendite biomassiga 
või kalastussuremusega ning mille 
ületamine põhjustab häire ja varude 
taastamis- või kaitseprotsessi;

Or. es

Muudatusettepanek 891
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „kaitse piirväärtused” – teaduslike 
meetodite alusel kindlaksmääratud
kalavaru väärtused, mis võivad osutada 
kas kudekarja biomassile või 
kalastussuremusele ning mille ületamine 
põhjustab häire ja käivitab varude 
taastamisprotsessi;

Or. en

Selgitus

Pakutakse välja tehnilisem definitsioon, et vältida ebakindlust (näited).

Muudatusettepanek 892
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 893
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 894
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „kaitse piirväärtused” – teaduslike 
meetodite alusel kindlaksmääratud
kalavaru väärtused või piirmäärad, mis 
võivad olla seotud paljunemisvõimeliste 
isendite biomassiga või 
kalastussuremusega ning mille ületamine 
põhjustab häire ja varude taastamis- või 
kaitseprotsessi;

Or. es

Muudatusettepanek 895
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „piirnorm” – kalavaru populatsiooni 
parameetrite väärtused, millega 
kehtestatakse kalastuvõimalustele 
bioloogiline piirväärtus, mis on 
võrdväärne maksimaalse jätkusuutliku 
saagikusega ja mida kohandatakse 
vastavalt kehtestatud ettevaatuspuhvrile, 
mis suureneb koos teadusliku ebakindluse 
suurenemisega;

Or. en

Selgitus

Maksimaalne jätkusuutlik saagikust tuleb käsitleda ohu piirväärtusena. Kui seda käsitletaks 
eesmärgina, ei eksisteeriks vea ülempiiri ega varu hävimise ohtu. Raportööri 
muudatusettepanekutes tunnistatakse, et piirmäärasid tuleks käsitleda piirangutena, mitte 
eesmärkidena, kuid neis ei tohiks esitatada tähtsat seost, et maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus on ohu piirväärtus.

Muudatusettepanek 896
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „biomassi piirväärtus (Blim)”–
kudekarja biomassi tasand, millest allpool 
püük on kahjulik ja varude dünaamika ei 
ole teada;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada uut mõistet „ohututes bioloogilistes piirides kalavarud”.

Muudatusettepanek 897
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalse jätkusuutliku 
saagikusega seotud sihttase” – -
kalavarudega seotud parameetrite 
(biomass või kalandusest tulenev 
suremus) väärtused, mida kasutatakse, et 
määrata majandamise eesmärke, mis on 
seotud püütavate liikide populatsioonide 
suremusega ja võimaldavad hoida varusid 
stabiilsel ja jätkusuutlikul tasandil; 
piirväärtused tuleb selgelt määratleda, 
enne kui maksimaalse jätkusuutliku 
saagikusega seotud eesmärgid 
kehtestatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 898
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalastussuremuse piirväärtus (Flim)” –
kalastussuremuse väärtus, mis peaks 
pikemas perspektiivis jätkudes viima 
varude hävimiseni;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada uut mõistet „ohututes bioloogilistes piirides kalavarud”.

Muudatusettepanek 899
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ohututes bioloogilistes piirides 
kalavarud” – olukord, kus on väga 
tõenäoline, et kalavaru hinnanguline 
kudekarja biomass eelmise aasta lõpus on 
suurem kui Blim-näitaja ja hinnangulise 
kalastussuremuse määr eelmisel aastal 
väiksem kui Flim-näitaja;

Or. en

Selgitus

Seda mõistet on vaja määratleda, kuna seda kasutatakse kogu raportis.

Muudatusettepanek 900
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
mis on mõeldud soovimatu asjade käigu 
vältimiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 901
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
mis on mõeldud mere bioloogiliste 
ressursside kaitsmiseks või selle
takistamiseks, et neid kasutatakse üle 
jätkusuutliku taseme, sh kaitse 
piirväärtused, või et nad mõjutavad 
negatiivselt mere ökosüsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 902
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
mis on mõeldud soovimatu asjade käigu 
vältimiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 903
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
mis on mõeldud soovimatu asjade käigu 
vältimiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 904
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 905
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „tehnilised meetmed” – meetmed, 
millega reguleeritakse väljapüügi liigilist 
koostist ja suuruse järgi jaotumist ning 
kalapüügi mõju ökosüsteemi osadele;

Or. es

Muudatusettepanek 906
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en


