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Muudatusettepanek 907
Antolín Sánchez Presedo

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, mis 
käsitlevad kalapüügi lubatud aega, 
püügipiirkonnale juurdepääsu tingimusi 
ja püüniste kasutamist, millega 
reguleeritakse väljapüügi liigilist koostist 
ja suuruse järgi jaotumist ning kalapüügi 
mõju ökosüsteemi osadele;

Or. es

Muudatusettepanek 908
Maria do Céu Patrão Neves

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, 
nähes ette tingimused, millele püüniste 
kasutamine ja iseloom peavad vastama, 
ning piiravad ajaliselt või kohaliselt
juurdepääsu püügipiirkondadele;

Or. pt

Muudatusettepanek 909
Ioannis A. Tsoukalas
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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, mis on 
seotud kõikide sätetega, mis reguleerivad 
kalapüügi laadi ja asukohta ja 
minimaalset saagi suurust;

Or. el

Muudatusettepanek 910
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi kaitseala“ – geograafiliselt 
piiritletud veeala, kus on ajutiselt või 
alaliselt keelatud või piiratud kõik või 
teatud püügi- või vesiviljelusega seotud 
tegevused, et soodustada vee-
elusressursside kaitset ja taastumist või 
mereökosüsteemide kaitset;

Or. es

Muudatusettepanek 911
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „väikese pelaagilise kala liigid” –
makrell, heeringas, harilik stauriid, 
putassuu, hirvkala, anšoovis, hõbekala, 
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sardinell;

Or. en

Muudatusettepanek 912
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi kaitseala” – geograafiliselt 
piiritletud mereala, kus on juhitud kõik 
või teatud püügitegevused, et parandada 
vee-elusressursside kasutamist ja kaitset 
või mereökosüsteemide kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 913
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „olulised kalapüügi elupaigad” – vee-
elupaigad, mida tuleb kaitsta nende 
ulatusliku rolli tõttu teatavate kalaliikide 
oluliste ökoloogiliste ja bioloogiliste 
vajaduste täitmises;

Or. es

Muudatusettepanek 914
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „suure pelaagilise kala liigid” – harilik 
tuun, mõõkkala, pikkuim-tuun, suursilm-
tuun, kulduim-tuun ja muud 
purikalalased;

Or. en

Muudatusettepanek 915
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 916
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „tööstuslikul otstarbel kasutatavad 
kalaliigid” – tähendab moiva, tobias, 
tursik;

Or. en

Muudatusettepanek 917
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis ja/või püügikoormuses, 
ja sellega funktsionaalselt seotud 
tingimused, mis on vajalikud nende 
koguseliseks määratlemiseks teataval 
tasemel;

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis või püügikoormuses, ja 
sellega funktsionaalselt seotud tingimused, 
mis on vajalikud nende koguseliseks 
määratlemiseks teataval tasemel;

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalused määratakse koguseliselt kindlaks väljendatuna saagis või 
püügikoormuses.

Muudatusettepanek 918
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis ja/või püügikoormuses, 
ja sellega funktsionaalselt seotud 
tingimused, mis on vajalikud nende 
koguseliseks määratlemiseks teataval 
tasemel;

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna maksimaalses saagis ja/või
maksimaalses lossitud saagis ja/või 
maksimaalses püügikoormuses teatava 
majandamispiirkonna kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 919
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis ja/või püügikoormuses, 
ja sellega funktsionaalselt seotud 
tingimused, mis on vajalikud nende 
koguseliseks määratlemiseks teataval 
tasemel;

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus
konkreetse kalavaru või püügipiirkonna 
suhtes, väljendatuna saagis ja/või 
püügikoormuses, ja sellega funktsionaalselt 
seotud tingimused, mis on vajalikud nende 
koguseliseks määratlemiseks teataval 
tasemel;

Or. es

Muudatusettepanek 920
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis ja/või 
püügikoormuses, ja sellega 
funktsionaalselt seotud tingimused, mis 
on vajalikud nende koguseliseks 
määratlemiseks teataval tasemel;

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus teatava 
kalavaru suhtes, väljendatuna saagis;

Or. en

Muudatusettepanek 921
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi territoriaalne kasutusõigus” 
– püügikontsessioon, mis koosneb 
eksklusiivsest ja tühistatavast õigusest 
kalapüügiks konkreetsel alal, mis on 
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liikmesriigi poolt eraldatud 
individuaalsele kalurile või õigustatud 
omanike rühmale;

Or. en

Selgitus

Kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse määratlus on vajalik Vahemere üleminekumeetmete 
jaoks.

Muudatusettepanek 922
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 923
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 

välja jäetud
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liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

Or. fr

Muudatusettepanek 924
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 925
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
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liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

liikmesriigile eraldatud ning mida õiguse 
omanik tohib edasi anda teistele 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

__________________
34 ELT L 409, 30.12.2006, lk 11.

Or. es

Muudatusettepanek 926
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud ning mida õiguse 
omanik tohib edasi anda teistele 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

__________________
34 ELT L 409, 30.12.2006, lk 11.

Or. en

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid seotakse ainult selliste liikidega, millele on seatud 
püügipiirangud.

Muudatusettepanek 927
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt
liikmesriigi poolt kehtestatud
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

– „püügikontsessioonid” – eksklusiivne ja
tühistatav kasutamisõigus, mida võib anda 
kasutamiseks üksikisikule või 
kollektiivseks kasutamiseks nõuetekohaste 
isikute rühmale, ja mis puudutab
liikmesriigile eraldatud
kalapüügivõimaluste teatavat osa või
konkreetsel geograafilisel alal asuvaid 
kalavarusid, mille kohta on ette nähtud 
koguseliselt väljendatud eesmärgid
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artiklite 18 või
19 kohaselt vastu võetud
majandamiskavadega või artiklite 9–11 
kohaselt mitmeaastase kavaga;

Or. en

Muudatusettepanek 928
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
eksklusiivne ja tühistatav kasutamisõigus 
teatavale osale kalapüügivõimalustest, mis 
on liikmesriigile eraldatud ning mida 
õiguse omanik tohib edasi anda teistele 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

Or. es
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Muudatusettepanek 929
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus, millega 
liikmesriik annab füüsilisele või 
juriidilisele isikule kohustuse, pädevuse 
või õiguse teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud;

Or. it

Muudatusettepanek 930
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/20061 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

17. „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud;

Or. el
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Muudatusettepanek 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/200634 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud ning mida õiguse 
omanik tohib edasi anda teistele 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele;

Or. es

Muudatusettepanek 932
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava 
püügikontsessiooni omanikule igal aastal 
eraldatud kalapüügivõimalus, mis 
moodustab proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Pärast selle määruse artiklite 27–33 väljajätmist ei ole seda mõistet enam vaja. Artikkel 5 
tuleks samuti ajakohastada.
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Muudatusettepanek 933
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava 
püügikontsessiooni omanikule igal aastal 
eraldatud kalapüügivõimalus, mis 
moodustab proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 934
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava 
püügikontsessiooni omanikule igal aastal 
eraldatud kalapüügivõimalus, mis 
moodustab proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
iga-aastane eraldis, mida liikmesriik teeb 
kogu talle kuuluva kalapüügitegevuse 
alusel. Liikmesriik tohib individuaalseid 
kalapüügivõimalusi eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 935
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava püügikontsessiooni 
omanikule igal aastal eraldatud 
kalapüügivõimalus, mis moodustab 
proportsionaalse osa sellele liikmesriigile 
eraldatud kalapüügivõimalustest;

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
kalapüügivõimalus, mida võib igal aastal 
eraldada liikmesriigi ülekantava 
püügikontsessiooni omanikule ja mis 
moodustab proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

Or. pt

Muudatusettepanek 936
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava 
püügikontsessiooni omanikule igal aastal 
eraldatud kalapüügivõimalus, mis 
moodustab proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi kalalaevatunnistuse
omanikule igal aastal eraldatud 
kalapüügivõimalus, mis moodustab 
proportsionaalse osa sellele liikmesriigile 
eraldatud kalapüügivõimalustest;

Or. en

Muudatusettepanek 937
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

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

artiklites 4 ja 5; teatavat liiki kalapüügi 
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puhul võib nõukogu määratleda võimsuse 
näiteks laeva püügivahendite arvu ja/või 
suuruse järgi;

Or. es

Muudatusettepanek 938
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

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

artiklites 4 ja 5; teatavat liiki kalapüügi 
puhul võib nõukogu määratleda võimsuse 
näiteks laeva püügivahendite arvu ja/või 
suuruse järgi;

Or. en

Selgitus

Mõiste selguse huvides.

Muudatusettepanek 939
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva suutlikkus kala 
püüda. Näitajad, mida saab kasutada 
püügivõimsuse määramiseks, on laeva 
omadused, sh laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/86 [1]
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artiklites 4 ja 5, püünis ja 
kalapüügitehnika, mida laev kasutab, ja 
kalapüügil veedetud päevade arv;
[1] ELT L 274, 25.9.1986, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 940
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT), võttes arvesse 
ainult neid laeva osi, mis on ette nähtud 
kalapüügiks ja hoiustamiseks, ja selle
võimsus kilovattides (kW), nagu on 
määratletud nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2930/8635 artiklites 4 ja 5;

Or. fr

Muudatusettepanek 941
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

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

artiklites 4 ja 5; teatavat liiki kalapüügi 
puhul võib nõukogu määratleda võimsuse 
näiteks laeva püügivahendite arvu ja/või 
suuruse järgi;

Or. es
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Muudatusettepanek 942
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

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

artiklites 4 ja 5, ning lisaks pardaseadmete 
omadused;

Or. en

Muudatusettepanek 943
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), ning selle 
püügivahendite tüüp, nagu on vastavalt
määratletud nõukogu määruse (EMÜ) nr 
2930/8635 artiklites 4 ja 5 ja selle XI lisas, 
kasutatud püügivahendite arv ja kõik 
muud tegurid, mis mõjutavad laeva 
suutlikkust kala püüda;

Or. en

Muudatusettepanek 944
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva suutlikkus kala 
püüda. Näitajad, mida saab kasutada 
püügivõimsuse määramiseks, on laeva 
omadused, sh laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/8635 
artiklites 4 ja 5, püünis ja 
kalapüügitehnika, mida laev kasutab, ja 
kalapüügil veedetud päevade arv;

Or. en

Muudatusettepanek 945
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „elamismaht” – alad pardal, mis on 
eksklusiivselt ette nähtud meeskonnale 
elu- ja puhkeruumideks; 

Or. fr

Muudatusettepanek 946
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljelus” – veeorganismide
kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste 
organismide tootmiseks suuremas 
ulatuses, kui looduslik keskkond seda 
võimaldab; veeorganismid kuuluvad 

– „vesiviljelus” – veeorganismide
viljelemine sisemaa või rannikualadel, 
mis hõlmab esiteks sekkumist kasvatamise 
protsessi, et parandada tootlikkust ja 
teiseks, viljeldava varu (näit 
päritolunimetusega rannakarbid) 
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füüsilise või juriidilise isiku vara hulka 
kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul 
kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa 
arvatud;

omamist üksikisiku või ettevõtte poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 947
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljelus” – veeorganismide 
kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste
organismide tootmiseks suuremas 
ulatuses, kui looduslik keskkond seda 
võimaldab; veeorganismid kuuluvad 
füüsilise või juriidilise isiku vara hulka 
kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul 
kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa 
arvatud;

– „vesiviljelus” – veeorganismide 
kasvatamine ja viljelemine, kasutades 
tehnikaid, mis on välja töötatud
kõnesolevate organismide toodangu 
suurendamiseks üle keskkonna loomuliku 
tootmisvõimsuse;

Or. en

Selgitus

Seda tegevust ei saa määratleda läbi omandisuhte. Samuti jääb eelmisest mõistest välja 
varude või avaruumikultuuride kunstlik taastamine.

Muudatusettepanek 948
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljelus” – veeorganismide
kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste 

– „vesiviljelus” – veeorganismide
viljelemine sisemaa või rannikualadel, 
mis võib hõlmata sekkumist kasvatamise 
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organismide tootmiseks suuremas 
ulatuses, kui looduslik keskkond seda 
võimaldab; veeorganismid kuuluvad 
füüsilise või juriidilise isiku vara hulka 
kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul 
kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa 
arvatud;

protsessi, et parandada tootlikkust ja mille 
tulemuseks on viljeldava varu omamine 
üksikisiku või ettevõtte poolt;

Or. es

Muudatusettepanek 949
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljelus” – veeorganismide 
kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste 
organismide tootmiseks suuremas ulatuses, 
kui looduslik keskkond seda võimaldab; 
veeorganismid kuuluvad füüsilise või 
juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus-
või viljelusetapi jooksul kuni saagi 
kogumiseni, viimane kaasa arvatud;

– „vesiviljelus” – veeorganismide 
kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste 
organismide tootmiseks suuremas ulatuses, 
kui looduslik keskkond seda võimaldab; 
veeorganismid kuuluvad füüsilise või 
juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus-
või viljelusetapi jooksul kuni saagi 
kogumiseni, viimane kaasa arvatud, tehes 
vahet nn ulatusliku vesiviljeluse ja 
tööstusliku ehk intensiivse vesiviljeluse 
vahel;

Or. es

Muudatusettepanek 950
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalalaevatunnistus” – tunnistus 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 4 

– „kalalaevatunnistus” – ametlik 
dokument, mis volitab selle omanikku 
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lõikes 9 määratletud tähenduses; vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
kasutama teatavat püügivõimsust vee 
elusressursside kutseliseks püügiks ning 
mis sätestab ühenduse kalalaevade jaoks 
miinimumnõuded identifitseerimise, 
tehniliste omaduste ja varustuse osas;

Or. es

Muudatusettepanek 951
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalalaevatunnistus” – tunnistus 
määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 4 
lõikes 9 määratletud tähenduses;

– „kalalaevatunnistus” – ametlik 
dokument, mis volitab selle omanikku 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
kasutama teatavat püügivõimsust vee 
elusressursside kutseliseks püügiks ning 
mis sätestab ühenduse kalalaevade jaoks 
miinimumnõuded identifitseerimise, 
tehniliste omaduste ja varustuse osas;

Or. es

Muudatusettepanek 952
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügiluba” – luba määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 4 lõikes 10 määratletud 
tähenduses;

– „kalapüügiluba” – ühenduse kalalaevale 
lisaks kalalaevatunnistusele väljastatud 
kalapüügiluba, mis annab laevale õiguse 
teha konkreetsetel tingimustel 
konkreetseid püügitoiminguid kindla 
ajavahemiku jooksul teatavas piirkonnas 
ja/või teatud kalaliikide suhtes;
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Or. es

Muudatusettepanek 953
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügiluba” – luba määruse (EÜ) nr 
1224/2009 artikli 4 lõikes 10 määratletud 
tähenduses;

– „kalapüügiluba” – ühenduse kalalaevale 
lisaks kalalaevatunnistusele väljastatud 
kalapüügiluba, mis annab laevale õiguse 
teha konkreetsetel tingimustel 
konkreetseid püügitoiminguid kindla 
ajavahemiku jooksul teatavas piirkonnas 
ja/või teatud kalaliikide suhtes;

Or. es

Muudatusettepanek 954
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide 
varumine või püük või mis tahes vahendi 
tahtlik kasutamine selliseks varumiseks 
või püügiks;

– „püügitegevus” – kalade otsimine, 
püügivahendite vettelaskmine, 
paigaldamine, vedamine ja haalamine, 
saagi pardale võtmine, ümberlaadimine, 
pardal hoidmine, pardal töötlemine, 
kalade ja kalandustoodete üleandmine, 
sumpadesse paigutamine, nuumamine ja 
lossimine;

Or. es

Muudatusettepanek 955
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide 
varumine või püük või mis tahes vahendi 
tahtlik kasutamine selliseks varumiseks või 
püügiks;

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide tahtlik 
või muud laadi varumine või püük või mis 
tahes vahendi tahtlik kasutamine selliseks 
varumiseks või püügiks;

Or. en

Muudatusettepanek 956
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide 
varumine või püük või mis tahes vahendi 
tahtlik kasutamine selliseks varumiseks 
või püügiks;

– „püügitegevus” – kalade otsimine, 
püügivahendite vettelaskmine, 
paigaldamine, vedamine ja haalamine, 
saagi pardale võtmine, ümberlaadimine, 
pardal hoidmine, pardal töötlemine, 
kalade ja kalandustoodete üleandmine, 
sumpadesse paigutamine, nuumamine ja 
lossimine;

Or. es

Muudatusettepanek 957
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide 
varumine või püük või mis tahes vahendi
tahtlik kasutamine selliseks varumiseks või 

– „kalapüük” – oma looduslikus 
keskkonnas elavate veeorganismide 
varumine või püük või mis tahes tehnika
tahtlik kasutamine selliseks varumiseks või 
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püügiks; püügiks;

Or. pt

Muudatusettepanek 958
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kutseline kalur” − liikmesriigi 
tunnustatud isik, kes tegeleb 
kaubandusliku kalapüügiga kalalaeva 
pardal, või asjaomase liikmesriigi 
tunnustatud isik, kes tegeleb 
mereorganismide kutselise püügiga 
maismaal; 

Or. fr

Selgitus

Kaluri mõiste peab sisaldama ka inimesi, kes koguvad mereande käsitsi ja kes moodustavad 
Euroopas mitmetuhandelise üksikettevõtjate rühma.

Muudatusettepanek 959
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ranniku- või väikesemahuline 
kalapüük”– kalapüük, kus kasutatakse 
üle 15m pikkuseid laevu, tarnitakse eriti 
värskeid tooteid, hoitakse keskkonda ja 
järgitakse väikesemahulise tootmise tava, 
mis on sügavalt juurdunud kohalikku 
kogukonda ja on sellest 
sotsiaalmajanduslikult sõltuv, mida 
iseloomustab perekonna kaasatus nii 
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omandis kui ka kalastustegevuses ning 
mille puhul kasutatakse 
keskkonnahoidlikke püügivahendeid.  
Samuti võib see tähendada kalapüüki 
suuremate laevadega, kus kasutatakse 
kalapüügi meetodeid, mis on 
keskkonnasäästlikud oma selektiivsuse ja 
madala keskkonnamõju tõttu, nagu 
kalapüügi puhul Kantaabria meres, kus 
hariliku tuuni ja pikkuime püügil 
kasutatakse elussööta ja veoõngejadasid.

Or. es

Muudatusettepanek 960
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „väikesemahuline kalapüük”– oma 
looduslikus keskkonnas elavate 
veeorganismide varumine või püük või 
mis tahes meetodi tahtlik kasutamine 
selliseks varumiseks või püügiks alla 15-
meetristele laevadega, mis kalastavad 
rannikul või sellega piirnevate sisevete või 
mere püügipiirkondades, mida käitavad 
füüsilisest isikust kalurid või 
pereettevõtted, mis kasutavad selektiivseid 
püügivahendeid ja ei viibi merel kauem 
kui 36 tundi korraga;

Or. es

Muudatusettepanek 961
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 23 b (uus)



PE491.359v01-00 28/177 AM\905828ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüük sisevetel” − üksnes sisevetes 
tegutsevate laevade või muude jääpüügiks 
mõeldud seadmetega püük ärieesmärgil;

Or. fr

Muudatusettepanek 962
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu;

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud
teadusalase huvi tõttu;

Or. es

Muudatusettepanek 963
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu;

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu ja kes 
kuulub tunnustatud asutuste nimestikku;

Or. fr

Muudatusettepanek 964
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu;

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
uurimisasutus või juhtorgan, kes on 
kalandussektori andmete teaduslikust 
analüüsist huvitatud teadus- või 
majandamisalase huvi tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 965
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu;

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud
teadusalase huvi tõttu;

Or. es

Muudatusettepanek 966
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
asutus, kes on kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist huvitatud teadus-
või majandamisalase huvi tõttu;

– „teaduslike andmete lõpptarbija” –
teadusasutus või juhtorgan, kes on
huvitatud kalandussektori andmete 
teaduslikust analüüsist;

Or. pt
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Muudatusettepanek 967
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust;

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil kalapüügivõimsust;

Or. es

Muudatusettepanek 968
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust;

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil teatavas 
ajavahemikus kalapüügivõimsust;

Or. es

Muudatusettepanek 969
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust;

28. – „lubatud kogupüügi ülejääk” –
lubatud kogupüügi see osa, mille 
väljapüüdmiseks ei jätku rannikuriigil 
püügivõimsust, ja mille puhul püügimaht 
hoitakse sellisel tasemel, mis võimaldab 
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püütava liigi populatsioone taastada ja 
ületab maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust võimaldava taseme;

Or. bg

Muudatusettepanek 970
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust;

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust, nagu 
see on määratletud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni (UNCLOS) artikli 61 alusel 
sama konventsiooni artiklis 62;

Or. en

Muudatusettepanek 971
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vesiviljelustooted” – mis tahes 
vesiviljelustegevuse abil saadud 
veeorganismid oma elutsükli mis tahes 
etapil;

– „vesiviljelustooted” – mis tahes 
vesiviljelustegevuse abil saadud 
veeorganismid oma elutsükli mis tahes 
etapil, tehes vahet nn ulatusliku 
vesiviljeluse ja tööstusliku ehk intensiivse 
vesiviljeluse toodete vahel;

Or. es
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Muudatusettepanek 972
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (sealhulgas 
isas- ja emaskalad ja poegimise teel 
paljunevad kalad) hinnanguline mass;

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade hinnanguline 
mass;

Or. es

Muudatusettepanek 973
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (sealhulgas 
isas- ja emaskalad ja poegimise teel 
paljunevad kalad) hinnanguline mass;

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade hinnanguline 
mass;

Or. en

Selgitus

Teaduslikust seisukohast täpsem.

Muudatusettepanek 974
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (sealhulgas 
isas- ja emaskalad ja poegimise teel 
paljunevad kalad) hinnanguline mass;

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate piisavalt 
suguküpsete kalade hinnanguline mass;

Or. es

Muudatusettepanek 975
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (sealhulgas 
isas- ja emaskalad ja poegimise teel 
paljunevad kalad) hinnanguline mass;

„kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (mõlemast 
soost ja sõltumata nende paljunemise 
viisist) hinnanguline mass;

Or. pt

Muudatusettepanek 976
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 
tundlikud püünistega püügi suhtes;

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, kus püütakse 
samaaegselt mitut tüüpi kaubanduslikku 
kalavaru;

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni pakutud mõiste ei ole selge, ja see võib koguni hõlmata kõiki olemasolevaid 
püügipiirkondi.  Seetõttu tuleks seda määratlust täpsustada.

Muudatusettepanek 977
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 
tundlikud püünistega püügi suhtes;

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, kus teatud püügialal 
leidub rohkem kui ühte liiki kalu, mis 
võivad sattuda sama saagi hulka;

Or. es

Muudatusettepanek 978
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 
tundlikud püünistega püügi suhtes;

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu, mis võivad 
samal ajal välja püütud saada;

Or. en

Muudatusettepanek 979
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 
tundlikud püünistega püügi suhtes;

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis võivad 
samaaegselt püünisesse sattuda;

Or. fr

Muudatusettepanek 980
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 
tundlikud püünistega püügi suhtes;

– „mitme liigiga püügipiirkonnad” –
püügipiirkonnad, kus teatud püügialal 
leidub rohkem kui ühte liiki kalu, mis 
võivad sattuda sama saagi hulka;

Or. es

Muudatusettepanek 981
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ranniku- ja väikesemahuline 
kalapüük” – kutseline kalapüük, mis on 
sügavalt juurdunud kohalikku kogukonda 
ja mida viiakse läbi merealadel ranniku 
lähedal, mis on väga selektiivne, mis 
toimub lühikestel kalapüügiretkedel, 
kusjuures sadamasse naastakse iga päev, 
ja mida iseloomustab toodete värskus, 
austus keskkonna vastu ja 
väikesemahulise tootmise traditsiooni 
järgimine. Seda tüüpi kalapüük on 
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sotsiaalmajanduslikus mõttes väga sõltuv 
sadamatest, seda viivad läbi 
mikroettevõtted või pereettevõtted, nii 
omandiõiguse kui ka tegeliku 
kalastustegevuse suhtes. See mõiste 
hõlmab karpide kogumist ja teatavate 
liikide spetsialiseeritud püüki, mida 
viiakse läbi jalgsi; 

Or. es

Muudatusettepanek 982
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ranna-ja väikesemahuline kalapüük” –
kutseline kalapüük, mis on väga 
selektiivne, toimub alla 15 meetri pikkuste 
laevadega ja alla 24 tundi kestvate 
püügiretkede käigus ning mida 
iseloomustab toodete värskus ja asjaolu, 
et seda viivad läbi mikroettevõtted või 
perefirmad. See võib hõlmata ka 
väikesemahulist looduslikku vesiviljelust, 
mille hulka kuulub traditsiooniline 
karpide kogumine jalgsi või laevade 
pardalt;

Or. es

Muudatusettepanek 983
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi struktuurne liigne 
tootmisvõimsus” – olukord, kus 
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kalalaevade arv konkreetse kalavaru või 
püügitegevuse kohta ei ole olemasolevate 
kalavarude põhjal majanduslikult 
otstarbekas;

Or. en

Selgitus

Kalapüügi struktuurset liigset tootmisvõimsust ei ole ettepanekus määratletud. On oluline 
tegeleda ületootmise probleemiga Euroopa laevastikes, et see saaks nõuetekohaselt 
määratletud, nagu on soovitatud Euroopa Kontrollikoja 2011. aasta novembri aruandes. 
Ületootmise määratlemine kogumahutavuse ja kilovattide kaudu ei sobi ületootmise 
probleemiga tegelemiseks, kuna see on pigem majanduslik kui tavapäraselt määratletud 
võimsuse küsimus (GT ja kW).

Muudatusettepanek 984
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 985
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 

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

rahalise hüvitise eest juurdepääs varudele 
või vetele, või selleks, et saada 
vastastikuse juurdepääsu ressurssidele või 
vetele kalapüügivõimaluste vahetamise 
teel Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
vahel;

Or. en

Selgitus

Vajalik nn Põhjamaade lepingute hõlmamiseks.

Muudatusettepanek 986
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 987
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. „säästva kalanduse kokkulepped” –
teise riigiga sõlmitud rahvusvahelised 

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

lepingud, mille eesmärk on saada 
vastutasuks liidu rahalise hüvitise eest 
juurdepääs osale lubatud kogupüügist.

Or. bg

Muudatusettepanek 988
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 
rahalise hüvitise eest juurdepääs varudele 
või vetele, et taastada või säilitada 
kalavarud kõrgemal tasemel, kui on vaja 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 989
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „soovimatu püük” – turukõlbmatute 
liikide püük või turukõlblike liikide 
selliste isendite püük, kes ei vasta 
nõuetele, mis on sätestatud ühenduse 
tehnilisi, kontrolli- ja kaitsemeetmeid 
kehtestavates kalandusalastes 
õigusaktides. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 990
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „väikesemahuline ja käsitöönduslik 
püük” – püük laevadega, mille 
kogupikkus on võrdne või väiksem kui 15 
meetrit ja/või mis veedavad merel vähem 
kui 24 tundi ja müüvad oma saaki 
värskelt, välja arvatud siis, kui seda 
püütakse veetavate püünistega;

Or. en

Selgitus

Seda mõistet on vaja määratleda, kuna seda kasutatakse kogu raportis.

Muudatusettepanek 991
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „soovimatu püük” – turukõlbmatute 
liikide püük või turukõlblike liikide 
selliste isendite püük, kes ei vasta 
nõuetele, mis on sätestatud ühenduse 
tehnilisi, kontrolli- ja kaitsemeetmeid 
kehtestavates kalandusalastes 
õigusaktides. 

Or. fr

Muudatusettepanek 992
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püütavad liigid” – mere bioloogiliste 
ressursside kõik liigid, mida püütakse;

Or. en

Muudatusettepanek 993
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (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. es

Muudatusettepanek 994
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalastusturism” – kutseliste kalurite 
täiendav tegevus, mille käigus 
lubatakse turismi, vaba aja veetmise 
või uurimistöö eesmärgil kalalaeva 
pardale isikuid, kes ei kuulu 
laevapere liikmete hulka, ja keda 
võidakse laeval ka toitlustada;
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Or. it

Muudatusettepanek 995
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus (Fmsy)” – maksimaalne 
jätkusuutlik saagikus, mida määratletakse 
kalastussuremuse määra, aga mitte 
biomassi määra kaudu;

Or. en

Selgitus

Oluline on, et maksimaalset jätkusuutlikku saagikust defineeritakse kalastussuremuse, aga 
mitte biomassi kaudu, kuna kalastussuremus on sobivam näitaja.

Muudatusettepanek 996
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „huvitatud liikmesriik” – liikmesriik,
– kellel on suveräänsed õigused või 
jurisdiktsioon teatava geograafilise 
piirkonna vete (ning sellises piirkonnas 
toimuva kalapüügi ja vesiviljeluse) üle; 
või
– kelle lipu all sõidavad laevad, mis 
teostavad vastavas geograafilises 
piirkonnas kalapüüki; või
– kellele on vastavas geograafilises 
piirkonnas eraldatud 
kalapüügivõimalused [kalavarude 
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suhtes];

Or. en

Muudatusettepanek 997
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 998
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „rannikuäärne kalapüük” – kalapüük 
laevadega, mis toimub kohalikes 
püügipiirkondades, toetab traditsioonilist 
kalastuskogukondade sotsiaalset 
struktuuri ja mida viivad läbi VKEd ja 
pereettevõtted, mis töötavad põlvkondade 
alusel ja mis hõlmab igapäevast 
kalapüüki, kus saaki pardal ei külmutata 
ega töödelda.

Or. es

Muudatusettepanek 999
Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kutseline kalur” − liikmesriigi 
tunnustatud isik, kes tegeleb kutselise 
kalapüügiga kalalaeva pardal, või 
asjaomase liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb mereorganismide kutselise 
püügiga maismaal; 

Or. fr

Muudatusettepanek 1000
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „haavatavad mereressursid” – i) 
kalavarude kaitse seisukohalt 
alamõõduliseks liigitatud mere 
bioloogilised ressursid, mis pole jõudnud 
esimese seksuaalse küpsemise faasi või 
mis kudevad, ii) elupaigad ja liigid, mis on 
kaitse all või millega seoses võetakse 
meetmeid vastavalt direktiivi 2009/147/EÜ 
artikli 4 lõikele 2 ja I lisale, direktiivi 
92/43/EMÜ I, II ja IV lisale, ja/või 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikele 4, 
iii) muud elupaigad või liigid mida 
kaitstakse mere kaitseala piires;

Or. en

Muudatusettepanek 1001
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimsus" – laevade arv 
Euroopa laevastiku igas laevastiku osas 
või sektoris; 

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimsust määratletakse praegu kogumahutavuse ja kilovattide kaudu, kuid see ei 
ole asjakohane, kui tegemist on ületootmisega ja sellest tuleneb vajadus uue mõiste järele, mis 
põhineb laevade arvul.

Muudatusettepanek 1002
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „huvitatud kolmandad isikud” – iga 
Euroopa Liitu mittekuuluv riik,
– kellel on suveräänsed õigused või 
jurisdiktsioon teatava geograafilise 
piirkonna vete (ning sellises piirkonnas 
toimuva kalapüügi ja vesiviljeluse) üle; 
või
– kelle lipu all sõidavad laevad, mis 
teostavad vastavas geograafilises 
piirkonnas kalapüüki; või
– kellele on vastavas geograafilises 
piirkonnas eraldatud 
kalapüügivõimalused [kalavarude 
suhtes];

Or. en

Muudatusettepanek 1003
Kriton Arsenis



PE491.359v01-00 46/177 AM\905828ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
vesiviljeluse majandamisele” –
lähenemisviis, mille puhul arvestatakse 
kõigi vee elusressursse, elupaiku ja 
ökosüsteeme survestavate teguritega ning 
tagatakse, et vesiviljelusest saadakse suurt 
kasu, ning samas minimeeritakse 
vesiviljeluse otsene ja kaudne mõju 
ökosüsteemidele, kaasa arvatud 
bioloogilisele mitmekesisusele, elupaikade 
ja ökosüsteemide terviklikkusele, troofilise 
taseme tasakaalule ja geneetilisele 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 1004
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „asjakohane geograafiline piirkond” –
mereala, mida käsitatakse kalapüügi 
geograafilise klassifitseerimise eesmärgil 
ühikuna ning mis on väljendatud viitega 
FAO alapiirkonnale, rajoonile ja 
alarajoonile või vajaduse korral direktiivis 
2008/56/EÜ määratletud merepiirkonnale 
või allpiirkonnale, samuti ICESi 
statistiline ruut, majandustsoon või -
piirkond, mis on piiritletud geograafiliste 
koordinaatidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 1005
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1006
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kaaspüük” – mis tahes 
mittesihtliikidesse kuuluvate organismide 
püük sõltumata sellest, kas need jäetakse 
alles ja lossitakse või heidetakse merre 
tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 1007
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „saak” – mistahes mere bioloogilised 
ressursid, mis on saadud kalapüügi teel;

Or. en
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Muudatusettepanek 1008
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ”soovimatu püük” – kogu kaaspüük, 
mis on soovimatu, sest sel puudub või on 
väike kaubanduslik väärtus, see on 
alamõõduline või kuulub kaitsealustesse 
liikidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1009
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vette tagasi lastud saak” – osa saagist, 
mis heidetakse või visatakse üle parda 
merre tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 1010
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1011
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1012
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1013
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 32 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „selektiivne kalapüük” – püügimeetodi 
või püügiseadme suutlikkus valida ja 
tabada kalapüügi vältel organisme 
suuruse ja liigi järgi ning mittesihtliike 
vältida või vigastamata vabaks lasta.

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Naiste osa reformis

Pidades silmas naiste rolli 
kalandussektori kõikides aspektides, tuleb 
edendada: 
– naiste kaasamist piirkondlikesse 
komiteedesse, rannikupiirkondade 
tegevusgruppidesse ja tootjate 
organisatsioonidesse;
– programmi, millega tunnustatakse 
naiste tööd ja kutsealast kvalifikatsiooni 
kõnealuses sektoris koolituse kaudu, mida 
rahastatakse selle jaoks sihtotstarbeliselt 
määratud assigneeringutest;
– komisjoni ja liikmesriikide poolt 
meetmete vastuvõtmist tagamaks, et 
naised saavad võrdse tasu ja muud 
sotsiaalsed ja majanduslikud õigused, sh 
kindlustuse riskide katteks, millega nad 
oma töö tõttu sellel alal kokku puutuvad;
– naisi mõjutavate konkreetsete 
tervishoiuprobleemide tunnistamise 
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kutsehaigusteks; 
– hoolekande ja abi osutamine selles 
sektoris töötavatele naistele, kes kaotavad 
töö ajutiselt bioloogilise taastumise 
perioodide tõttu, või laeva tegevuse 
lõpetamise, müügi või õiguste üleandmise 
tõttu. 

Or. es

Muudatusettepanek 1015
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid.

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
juurdepääsuõigus kõikides liidu vetes, v.a 
lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, mille suhtes 
kohaldatakse III osa kohaselt vastu võetud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1016
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid.

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid, eriti seoses selliste 
meetmete kohaldamisega, mis tulenevad 
liidu keskkonnaalastest õigusaktidest, 
millega kehtestatakse 
juurdepääsupiirangud teatud 



PE491.359v01-00 52/177 AM\905828ET.doc

ET

biogeograafiliselt tundlikele aladele.

Or. pt

Muudatusettepanek 1017
Ian Hudghton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1018
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 1019
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Or. en

Muudatusettepanek 1020
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aladel, mida kaitsevad EL või 
liikmesriigid (sealhulgas, kuid mitte ainult 
direktiivi 92/43/EMÜ kohased 
erikaitsealad, direktiivi 79/409/EÜ 
kohased erikaitsealad ja piirkondlike 
merekonventsioonide kohased 
kindlaksmääratud alad), on 
kalapüüdmine keelatud, välja arvatud 
juhul, kui eelneva hindamisega (mis 
viiakse läbi vastavalt direktiivi 92/43/EÜ 
artiklile 6) saab näidata, et konkreetne 
kalapüügitegevus ei kahjusta kõnealuse 
ala kaitsestaatust, ja ainult pärast seda, 
kui liikmesriik või ELi institutsioon, mille 
jurisdiktsiooni all ala on kaitstud, on 
võtnud vastu majandamiskava, mis 
sätestab lubatud kalapüügitegevused.

Or. en

Muudatusettepanek 1021
Chris Davies, Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aladel, mida kaitsevad EL või 
liikmesriigid, sealhulgas direktiivi 
92/43/EMÜ kohased erikaitsealad, 
direktiivi 79/409/EÜ kohased 
erikaitsealad ja piirkondlike 
merekonventsioonide kohased 
kindlaksmääratud alad, on kalapüüdmine 
kõigi liikmesriikide laevadelt keelatud, 
välja arvatud juhul, kui eelneva 
hindamisega saab näidata, et konkreetne 
kalapüügitegevus ei kahjusta kõnealuse 
ala kaitsestaatust.

Or. en

Selgitus

Kalapüük kaitsealadel peaks olema keelatud, kui ei ole võimalik tõestada, et need ei põhjusta 
kaitstud piirkonnas kahju.

Muudatusettepanek 1022
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Asjaomastel liikmesriikidel on kõikide 
liidu äärepoolseimate piirkondade 
majanduspiirkondades alates 1. jaanuarist 
2013 kuni 31. detsembrini 2022 lubatud 
piirata püüki kalalaevadel, mis on 
registreeritud nende piirkondade
sadamates. Neid piiranguid ei kohaldata 
liidu laevade suhtes, mis tegutsevad 
traditsiooniliselt neis vetes, kui nimetatud 
laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile asjaomase ala 
täpsetest piiridest ja kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest.

Or. fr



PE491.359v01-00 56/177 AM\905828ET.doc

ET

Selgitus

Asjaomane liikmesriik peab kaitseala täpselt määratlema.

Muudatusettepanek 1023
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1024
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 

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

nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 1025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte (ja 
nende bioloogiliselt ja geograafiliselt 
tundlikuks kuulutatud merepiirkondade)
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kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest.

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

Or. pt

Muudatusettepanek 1027
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Asjaomased liikmesriigid võivad
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes ja sellest kaugemale 
ulatuvates kalastusmadalikel ja 
põhjakõrgendikel alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubada 
püügitegevust teostada üksnes
kalalaevadel, mis on registreeritud nende 
saarte sadamates. Traditsiooniliselt neis 
vetes tegutsevatele liidu laevade jaoks 
säilitatakse juurdepääs vastavalt 
kalavarude jätkusuutlikkusele.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 1028
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Guadeloupe’i, Guyana, Martinique’i ja 
Réunioni majanduspiirkondade vetes 
alates 1. jaanuarist 2013 kuni 
31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid 
ei kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Or. fr

Muudatusettepanek 1029
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olemasoleva bioloogiliselt tundliku 
piirkonna (mis on määratletud nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1954/2003) staatus 
säilitatakse praegusel kujul.

Or. en

Selgitus

Bioloogiliselt tundliku piirkonna staatus on väga oluline kalavarude haldamiseks 
läänepoolsetes vetes ja sellesse tuleb suhtuda nagu enne, ning samamoodi kui Assooride, 
Madeira ja Kanaari saari ümbritsevatesse merealadesse.
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Muudatusettepanek 1030
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 7 tingimustel võivad 
liikmesriigid vastu võtta erilisi 
kaitsemeetmeid nõuetekohaselt 
määratletud aladel, kaasa arvatud lõigetes 
2 ja 3 loetletud tsoonid, et kaitsta mere 
bioloogilisi ressursse teatavat liiki 
kalapüügi negatiivse mõju eest, kui 
leitakse, et nende ressursside või neist 
sõltuvate kogukondade terviklikkus võib 
olla hädaohus. Sellised meetmed võivad 
hõlmata laevastiku teatud osade ainu- või 
eelisjuurdepääsu ja/või teatavat liiki 
püügivahendite kasutamist. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest ja 
esitavad asjakohase põhjenduse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1031
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul, kui 100 ja 200 miil piiri vahel 
on tuvastatud eriti tundlikud piirkonnad, 
võib kehtestada uued piiratud 
juurdepääsuga alad, võttes arvesse 
ökosüsteemide haavatavust ja 
kaubanduslike kalaliikide esinemist.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1032
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Guadeloupe’i, Guyana, Martinique’i ja 
Réunioni majanduspiirkondade vetes 
alates 1. jaanuarist 2013 kuni 
31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid 
ei kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Or. fr

Muudatusettepanek 1033
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sätted, millega kehtestatakse lõigetes 2 
ja 3 ette nähtud kord, võetakse vastu 31. 
detsembriks 2022.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1034
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sätted, millega kehtestatakse lõigetes 2 
ja 3 ette nähtud kord, võetakse vastu 31. 
detsembriks 2022.

4. Lõigetes 2 ja 3 toodud sätted jäävad 
kehtima määramata ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1035
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sätted, millega kehtestatakse lõigetes 2 
ja 3 ette nähtud kord, võetakse vastu 31. 
detsembriks 2022.

4. Sätted, millega kehtestatakse lõigetes 2 
ja 3 ja lõike 3 punktis a ette nähtud kord, 
võetakse vastu 31. detsembriks 2022.

Or. en

Selgitus

Kuna 3. lõikes on uus muudatus, tuleb see ära märkida.

Muudatusettepanek 1036
Ian Hudghton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Shetlandi keeluala nime all tuntud 
piirkonna eriti oluliste liikide puhul, mis 
on bioloogiliselt tundlikud nende 
kasutamisomaduste tõttu, on kalapüük 
Shetlandi keelualal lubatud ainult selliste 
liikmesriikides lipu all sõitvatele 
laevadele, kellel on traditsiooniliselt olnud 
sellele piirkonnale juurdepääs.
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Or. en

Selgitus

Piirangud alal, mis on tuntud Shetlandi keeluala nime all, on olnud paigas alates 1983. aasta 
ühise kalanduspoliitika määruse kehtestamisest ning see piirkond on jätkuvalt oluline kalade 
kasvumaa, mis lisaks varustab sealseid sageli hapraid kogukondi eluliselt vajalike 
töökohtadega. Arvestades laialt levinud muret praeguse ühise kalanduspoliitika raames 
toimuva ülepüügi pärast, ei ole mõtet hakata kaotama piiranguid ümber Shetlandi keeluala, 
mis võimaldaks juurdepääsu rohkematele laevadele.

Muudatusettepanek 1037
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Ranniku- ja väikesemahuline püük ja 

väikesemahuline vesiviljelus
1. Ranniku-, käsitöönduslik ja 
väikesemahuline püük, nagu see on 
määratletud artiklis 5, tuleb täielikult 
integreerida ühisesse 
kalanduspoliitikasse. See poliitika hõlmab 
ka väikesemahulist vesiviljelust 
looduskeskkonnas, mida viivad läbi 
füüsilisest isikust ettevõtjad, perefirmad 
või mikroettevõtjad ning mis tegelevad 
traditsioonilise karpide kogumisega.
2. Liit aitab kaasa ranniku- ja 
väikesemahulise püügi ja väikesemahulise 
vesiviljeluse jätkusuutlikkusele järgmiste 
vahenditega:
a. vähendab bürokraatiat, lihtsustab 
haldusmenetlusi ja suurendamine 
juhtimissüsteemide paindlikkust selles 
valdkonnas;
b. loob programmi, millele on ette nähtud 
konkreetne rahastus Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondist, et lahendada 
konkreetseid probleeme, millega puutuvad 
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kokku väikeettevõtjad, ilma et see piiraks 
nende täielikku osalemist selle sektori 
teistes horisontaalsetes programmides; 
c. edendab kvaliteedi tagamise poliitikat ja 
kehtestab märgistuse, mis aitab 
kvaliteetseid tooteid ära tunda, tõstab 
kõrgekvaliteedilise värske kala 
populaarsust ning sisaldab püügi ja 
lossimise kuupäeva; 
d. loob käesoleva määruse artikli 6 lõikes 
2 nimetatud merealal nn kalareservide ja 
kaitstud kalastuspiirkondade võrgustiku, 
et kaitsta kalavarusid ja tagada 
väikesemahulise kalapüügi eesmärgil 
piiratud ja valikulise juurdepääsu nendele 
aladele, ning eraldab alad väikeste 
ulatusega vesiviljeluseks ja 
traditsiooniliseks karpide kogumiseks;
e. keelab ranniku- ja väikesemahulise 
käsitööndusliku püügi laevastikule antud 
kalapüügivõimaluste üleandmise selle 
sektori muudele ettevõtjatele;
f. integreerib väikesemahulise kalapüügi 
ja vesiviljeluse sellistesse valdkondadesse 
nagu merestrateegia, ranniku- ja 
keskkonnapoliitika, teadus- ja 
arendusprogrammid ja erinevad 
struktuurifondid;
g. edendab meetmeid, mis suurendavad 
energiatõhusust ja aitavad võidelda 
kliimamuutustega;
h. tagab, et nõuded ohutuse, kvaliteedi ja 
õigluse suhtes, mis kehtivad tootjate ja 
toodete kohta, oleksid samal tasemel kui 
ülejäänud sektoris;
i. edendab väikeettevõtjate koolitust ja 
nende vahelist koostööd;
j. tõstab Euroopa kodanike teadlikkust 
väikesemahulise kalapüügi ja vesiviljeluse 
toodete kõrgema kvaliteedi kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 1038
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MERE BIOLOOGILISTE RESSURSSIDE 
KAITSEKS VÕETAVAD MEETMED

MERE BIOLOOGILISTE RESSURSSIDE 
KAITSEKS JA SÄÄSTVAKS 
KASUTUSEKS VÕETAVAD MEETMED

Or. en

Selgitus

Ühine kalanduspoliitika peaks tegelema nii säilitamise kui ka jätkusuutlikkuse küsimustega.

Muudatusettepanek 1039
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MEETMETE LIIGID KAITSEMEETMED

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -7
Kaitsemeetmed

Liit võtab meetmeid kaitsmaks mere 
bioloogilisi ressursse, nagu neid on 
kirjeldatud artiklites 7 ja 8. Need tuleb 
lisada mitmeaastastesse tegevuskavadesse, 
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nagu neid on kirjeldatud artiklites 9–11.

Or. en

Muudatusettepanek 1041
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks 
võib võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside
kaitsemeetmed võtavad arvesse 
kättesaadavaid teaduslikke, tehnilisi ja 
majanduslikke arvamusi, eelkõige 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee koostatud aruandeid 
ning nõuandekomisjonide edastatud 
arvamusi, ja võivad hõlmata järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 1042
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks 
võib võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja 
säästvaks kasutuseks võib võtta järgmisi 
meetmeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 1043
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

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

Or. en

Muudatusettepanek 1044
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

Liikmesriigid korraldavad järelevalvet
mere bioloogiliste ressursside kaitseks
võetavate meetmete üle ja tagavad nende 
jõustamise, ning need meetmed hõlmavad 
osaliselt või täielikult alljärgnevat:

Or. en

Muudatusettepanek 1045
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks 
võib võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside
kaitsemeetmed, mille aluseks on 
teaduslikud aruanded ja mis on vastu 
võetud pärast nende sotsiaalse ja 
majandusliku mõju hindamist, võivad 
hõlmata järgmist:

Or. es
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Muudatusettepanek 1046
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1047
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine
vastavalt artiklitele 9–11;

a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmise 
käigus vastavalt artiklitele 9–11
kalavarude säästlikuks kasutuseks 
eesmärkide seadmine;

Or. es

Selgitus

Mitmeaastased kavad peaksid olema kalavarude majandamise peamine vahend. Kasutamise 
eesmärgid peaksid seega sisalduma plaanides.

Muudatusettepanek 1048
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11;

a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine ja 
vastav eesmärkide seadmine varude 
säästvaks kasutamiseks vastavalt artiklitele 
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9–11, ning meetmed seoses kohustusega 
lossida kogu saak vastavalt artiklile 15;

Or. es

Muudatusettepanek 1049
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11;

a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11, mis kehtestab 
eesmärgid varude säästvaks kasutamiseks 
ja nende eesmärkide täitmiseks sisaldab 
tehnilisi meetmeid, mis on seotud 
kohustusega lossida kogu saak;

Or. es

Muudatusettepanek 1050
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 7 lõike 1 punkti a kohta tehtud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 1051
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1052
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1053
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

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

Or. en

Muudatusettepanek 1054
Nikolaos Salavrakos

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

b) varude säästvat kasutamist ja kaitset
käsitlevate eesmärkide kindlaksmääramine;

Or. en

Muudatusettepanek 1055
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

b) varude säästva kasutamisega seotud 
realistlike ja mõõdetavate sihtide 
seadmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate b) varude säästva kasutamisega seotud 
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eesmärkide kindlaksmääramine; sihtide seadmine kooskõlas artikli 2 lõikes 
2 toodud eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

b) varude säästva kasutamisega seotud 
realistlike ja võimaluse korral koguseliste 
sihtide seadmine;

Or. pt

Muudatusettepanek 1058
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1059
Kriton Arsenis



AM\905828ET.doc 73/177 PE491.359v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1060
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) varude taastumise piirkondade 
loomine kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatuga;

Or. en

Muudatusettepanek 1061
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kalalaevade arvu ja/või tüübi 
saadaolevate kalapüügivõimalustega 
kohandamiseks vajalike meetmete, 
eelkõige majanduslikku laadi meetmete
vastuvõtmine;

Or. pt
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Muudatusettepanek 1062
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1063
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) meetmete vastuvõtmine, mis, arvesse 
võttes säästva kalapüügi nimel tehtavaid 
jõupingutusi, kohandab kalalaevade arvu 
ja/või tüübi saadaolevate 
kalapüügivõimalustega;

Or. es

Muudatusettepanek 1064
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kalalaevade arvu ja/või tüübi 
saadaolevate kalapüügivõimalustega 
kohandamiseks vajalike meetmete 
vastuvõtmine teaduslike kriteeriumide 
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majanduslikku laadi stiimulite 
kehtestamine valikulisema või väiksema 
mõjuga kalapüügi edendamiseks;

põhjal ja konsulteerides asjaomaste 
isikutega; stiimulite, sealhulgas 
majanduslikku laadi stiimulite 
kehtestamine valikulisema või väiksema 
mõjuga kalapüügi edendamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 1065
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmete võtmine teatavat liiki 
kalapüügi piiramiseks või sellele 
tingimuste seadmiseks, kaasa arvatud 
laevastiku teatud osadele ainu- või 
eelisjuurdepääsu andmise ja/või teatavat 
liiki püügivahendite kasutamise teel;

Or. pt

Muudatusettepanek 1066
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmete võtmine, et täita 
keskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1067
Peter van Dalen, Struan Stevenson
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1068
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks, et parandada teadmisi 
kalavarude kohta ja soodustada 
keskkonna kaitseks meetmete 
rakendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 1069
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 1070
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks või reguleerivate nõuete 
täitmise soodustamiseks, näiteks 
täiendavate merepäevade või kvoodi 
eraldamise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 1071
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslike
kehtestamine, et edendada valikulisemat 
kalapüüki või sellist kalapüüki, mille 
mõju mere ökosüsteemile ja kalavarudele 
oleks väiksem,

Or. fr

Muudatusettepanek 1072
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite kehtestamine valikulisema või 
väiksema mõjuga kalapüügimeetodite
edendamiseks, sealhulgas 
kalapüügivõimalustele eelisjuurdepääsu 
ja muude majanduslikku laadi stiimulite 
kehtestamine;

Or. en

Selgitus

Keskse tähtsusega stiimul selektiivsete püügivahendite kasutuselevõtuks on suurema kvoodi 
eraldamine vastavale kalastajale.

Muudatusettepanek 1073
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks, et järk-järgult välistada 
saagi vette tagasi heitmise ja minimeerida 
soovimatu püügi;

Or. pt

Muudatusettepanek 1074
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 

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

või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks, kaasa arvatud stiimulid 
ettevõtjatele, kes juba tegelevad säästliku 
kalapüügiga;

Or. es

Muudatusettepanek 1075
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine, et vähendada 
soovimatut püüki, eelkõige valikulisema
kalapüügi tehnikate edendamisega, ning 
parandada või taastada ökosüsteem, 
näiteks väikese mõjuga kalapüügi abil;

Or. en

Muudatusettepanek 1076
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1077
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema, 
tõhusama ja ohutuma või väiksema 
mõjuga kalapüügi edendamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 1078
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 1079
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite või kalavetele ainu- või 
eelisjuurdepääsu kehtestamine 
valikulisema või väiksema mõjuga 
kalapüügi edendamiseks;

Or. pt



AM\905828ET.doc 81/177 PE491.359v01-00

ET

Muudatusettepanek 1080
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vette tagasi heitmise järk-järguline 
lõpetamine juhtumipõhiselt ja võttes 
arvesse parimaid saadaolevaid teaduslikke 
soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) vette tagasi heitmise järk-järguline 
lõpetamine juhtumipõhiselt ja võttes 
arvesse parimaid saadaolevaid teaduslikke 
soovitusi;

Or. pt

Muudatusettepanek 1082
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kalapüügivõimaluste 
kindlaksmääramine;

e) artiklis 16 määratletud
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramine;

Or. es
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Muudatusettepanek 1083
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kalapüügivõimaluste
kindlaksmääramine;

e) kalapüügivõimaluste
kindlaksmääramist ja eraldamist 
käsitlevate meetmete vastuvõtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 1084
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kaitse referentsmõõtude 
kehtestamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1085
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 1086
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu püütud saagi lossimine ei välista saagi väljapraakimist. Selle asemel tuleks probleemi 
ärahoidmiseks ja vähendamiseks võtta iga kalavaru kohta eraldi meetmeid, mis oleksid 
ajaliselt piiratud ja mida tugevdaksid erinevad stiimulid.

Muudatusettepanek 1087
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1088
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete võtmine, mis võimaldavad 
märgatavalt vähendada kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki;
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Or. fr

Selgitus

Vette tagasilaskmise ja soovimatu kaaspüügi täielik keelustamine ei ole kooskõlas eesmärgiga 
hallata kalavarusid ja parandada toiduainetega kindlustatust. Vette tagasilaskmise ja 
soovimatu kaaspüügi vähendamiseks tuleb võtta meetmeid, mis ei ohusta kalapüügiga 
tegelevate ettevõtjate majanduslikku konkurentsivõimet ning võimaldab säilitada bioloogilisi 
ressursse.

Muudatusettepanek 1089
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

g) vastavalt käesoleva määruse artiklile 15 
meetmete vastuvõtmine;

Or. es

Selgitus

Selle artikli üldisem iseloom ei tohiks kindlaks määrata artikli 15 alusel kehtestatud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 1090
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete võtmine, mis võimaldavad 
oluliselt vähendada või järk-järgult 
kõrvaldada soovimatu kaaspüügi, kui see 
on võimalik püügipiirkonna erijoonte 
tõttu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1091
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

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

Or. en

Muudatusettepanek 1092
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete vastuvõtmine, mis 
kohustavad lossima kogu kaubanduslikest 
kalavarudest koosneva saagi;

Or. en

Muudatusettepanek 1093
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete vastuvõtmine, mis 
kohustavad lossima kogu saagi vastavalt 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumitele;

Or. es
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Muudatusettepanek 1094
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete vastuvõtmine, mis 
kohustavad võimaluse korral lossima 
kogu saagi, arvestades iga 
mereökosüsteemi erijoontega;

Or. el

Muudatusettepanek 1095
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) meetmete võtmine, mis võimaldavad 
oluliselt vähendada või järk-järgult 
kõrvaldada soovimatu kaaspüügi, kui see 
on võimalik püügipiirkonna erijoonte 
tõttu;

Or. fr

Muudatusettepanek 1096
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1097
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kalaressursside ja kaitstud 
kalapüügialade Euroopa võrgustiku 
loomine;

Or. es

Muudatusettepanek 1098
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika 
katseprojektide elluviimine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte ei sobi artiklisse 7. Viia see üle artiklisse 11, kus käsitletakse mitmeaastaste kavade 
sisu.

Muudatusettepanek 1099
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika 
katseprojektide elluviimine.

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

Or. en

Muudatusettepanek 1100
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika 
katseprojektide elluviimine.

h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika 
katseprojektide elluviimine, mis 
suurendavad valikulisust või 
minimeerivad kalastamise mõju 
merekeskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 1101
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik muud asjakohased ja nõuetele 
vastavad meetmed, mille kohta on teinud 
ettepaneku liikmesriik ja mis on komisjoni 
poolt heaks kiidetud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1102
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võetavad meetmed peavad põhinema 
teaduslikel ja sotsiaal-majanduslikel 
aruannetel, mille on sel eesmärgil 
koostanud STECF (kalanduse teadus-, 
tehnika- ja majanduskomitee). 

Or. es

Muudatusettepanek 1103
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud meetmed koostatakse 
kättesaadavate teaduslike, tehniliste ja 
majanduslike arvamuste põhjal, eelkõige 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) koostatud 
aruannete põhjal, ning arvestades 
asjaomastelt piirkondlikelt 
nõuandekomisjonidelt saadud arvamusi, 
kooskõlas lepingu ja käesoleva määruse 
asjakohaste sätetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1104
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et esimeses lõigus 
osutatud meetmed võetakse õigeaegselt. 
Kui meetmed jäävad liiga hiljaks või ei 
aita piisavalt kaasa mere bioloogiliste 
ressursside või mere ökosüsteemide 
kaitsele, võtab komisjon kõnealused 
meetmed vastu artikli 55 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1106
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Kalavarude taastamise piirkondade 

rajamine
1. Liikmesriigid rajavad 2020. aastaks 
kalavarude taastamise piirkonnad, kus on 
keelatud kas igasugune või teatav 
kalapüügitegevus.
2. Liikmesriigid rajavad lõikes 1 
nimetatud piirkonnad parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal, mis puudutavad mh nende liikide 
kasvu- ja kudemispaiku, millele 
kehtestatakse kalapüügi keeld, ja 
teavitavad komisjoni neist piirkondadest.
3. Kui kalapüügilaev läbib kalavarude 
taastamise piirkonda, peab ta tagama, et 
kõik pardal olevad püünised, mida 
kasutatakse kõnealuses piirkonnas 
taastatava liigi püügiks, on läbisõidu ajal 
soritud ja stoovitud.
4. Liikmesriigid, kellel on lõikes 1 
nimetatud meetmetest mõjutatud 
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piirkonnas otsesed kalapüügihuvid, 
teevad omavahel koostööd kooskõlas 
artikli 21 lõikega 1 a[1]. Kõik sellised 
liikmesriigid võivad taotleda, et komisjon 
võtaks vastu lõikes 1 nimetatud meetmed.
5. Lõikes 8 nimetatud taotluse alusel 
toimides saab komisjon taotlevalt 
liikmesriigilt ja teistelt liikmesriikidelt, 
kellel on otsesed kalapüügihuvid, kogu 
olulise teabe taotletavate meetmete kohta, 
sh põhjendus, teaduslikud andmed ja 
praktilise rakendamise üksikasjad. 
Komisjon võtab vastu meetmed, 
arvestades kõiki talle kättesaadavaid 
asjakohaseid teaduslikke nõuandeid.

Or. en

Selgitus

Prohibited areas need to be established in accordance with the best scientific advice available 
for concrete areas, in relation to concrete fish species and/or fishing methods. Otherwise 
their conservation added value is questionable. Percentage targets to be achieved may not be 
compliant with such scientific advice and should thus be deleted. The date in paragraph 1 
refers to the necessity of achieving good environmental status by 2020 as required by the 
Maritime Strategy Framework Directive. Many areas biologically important for fish stocks 
are found outside territorial waters, so the proposal should not be restricted to them. 
Focusing on territorial waters only would be a significant discrimination against small-scale 
fisheries, which operates close to the coast. The text should contain a cooperation mechanism 
for directly affected Member States, based on regionalization and involving Commission 
legislation where necessary.

Muudatusettepanek 1107
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 A
Kalavarude taastamise piirkondade 

rajamine
1. Et kindlustada kalandussektori 
kokkuvarisemise tagasipööramine, kaitsta 
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vee elusressursse ja mere ökosüsteeme 
ning lähtudes ettevaatusprintsiibist, 
võivad liikmesriigid luua ühtse 
kalavarude taastamise piirkondade 
võrgustiku, kus on keelatud igasugune 
kalapüük; sinna kuuluvad piirkonnad, 
mis on olulised kalade tootlikkuse jaoks, 
eeskätt kalavarude kasvu-, kudemis- ja 
toitumispaigad.
2. Liikmesriigid võivad tuvastada ja 
määrata kindlaks nii palju alasid, kui on 
vaja, et luua kõigi liikmesriikide 
territoriaalvetes kalavarude taastamise 
piirkondade ühtne võrgustik, ning 
teavitavad komisjoni nendest 
piirkondadest. Võrgustiku loomine toimub 
järk-järgult;
3. Kalavarude taastamise piirkondade 
asukohta võib muuta, kui see on 
põhjendatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannetega;
4. Eespool lõigetes 2 ja 3 osutatud 
meetmed ja otsused tehakse komisjonile 
teatavaks koos nende aluseks olevate 
teaduslike, tehniliste, sotsiaalsete ja 
õiguslike põhjustega ning need 
avalikustatakse;
5. Asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused otsustavad, kas lõigete 1, 2 ja 3 
alusel kindlaks määratud kalavarude 
taastamise piirkondi peavad ümbritsema 
tsoon või tsoonid, milles kalandustegevus 
on piiratud, ja teevad pärast komisjoni 
teavitamist otsuse püüniste kohta, mida 
nendes tsoonides võib kasutada, ja 
kohaste majandamismeetmete ning 
tehniliste eeskirjade kohta, mida seal 
kohaldatakse ja mis ei või olla vähem 
ranged kui ühenduse õigusaktid. 
Kõnealune teave tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks;
6. Kui kalapüügilaev läbib kalavarude 
taastamise piirkonda, peab ta tagama, et 
kõik pardal olevad püünised, mida 
kalapüügiks kasutatakse, on läbisõidu 
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ajal soritud ja stoovitud;
7. Liit võtab samuti meetmeid, et 
vähendada kalavarude taastamise 
piirkondade rajamisega kaasneda võivaid 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi. 

Or. pt

Muudatusettepanek 1108
Diane Dodds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Ainuõigusega kalapüügipiirkondade 

rajamine
1. Et kindlustada kalandussektori 
säilimine ning kaitsta muutuvaid ja 
väärtuslikke mereökosüsteeme, loovad 
liikmesriigid ühtse ainuõigusega 
kalapüügipiirkondade võrgustiku, kus on 
keelatud kõik tegevused, mis võivad 
avaldada mõju kalapüügile ja 
kalavarudele, millest kalandussektor 
sõltub. Sellised piirkonnad määratakse 
kindlaks varasemate, alates 2002. aastast 
pärinevate kalapüügiandmete põhjal.
2. Liikmesriigid tuvastavad ja määravad 
kindlaks nii palju alasid, kui on vaja, et 
luua ainuõigusega kalapüügipiirkondade 
ühtne võrgustik, mis moodustaks iga 
liikmesriigi territoriaalvetest 20–30 %, 
ning teavitavad komisjoni nendest 
piirkondadest. Võrgustiku loomine toimub 
järk-järgult, vastavalt järgmisele 
ajakavale:
(a) Hiljemalt …*:
– ainuõigusega kalapüügipiirkonnad 
moodustavad iga liikmesriigi 
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territoriaalvetest vähemalt 10%;
(b) Hiljemalt …*:
– ainuõigusega kalapüügipiirkonnad 
moodustavad iga liikmesriigi 
territoriaalvetest vähemalt 20%;
3. Esimese viie aasta jooksul alates 
ainuõigusega kalapüügipiirkondade 
loomisest nende asukohta ei muudeta. Kui 
on vaja muuta, võib seda teha alles siis, 
kui on loodud samades mõõtmetes uus ala 
või alad;
4. Eespool lõigetes 2 ja 3 osutatud 
meetmed ja otsused tehakse komisjonile 
teatavaks koos nende aluseks olevate 
teaduslike, tehniliste, sotsiaalsete ja 
õiguslike põhjustega ning need 
avalikustatakse;
5. Asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused otsustavad, kas lõigete 1, 2 ja 3 
alusel kindlaks määratud ainuõigusega 
kalapüügipiirkondi peavad ümbritsema 
tsoon või tsoonid, milles kalandustegevus 
on täiendavalt kaitstud, ja teevad pärast 
komisjoni teavitamist otsuse püüniste 
kohta, mida nendes tsoonides võib 
kasutada, ja kohaste 
majandamismeetmete ning tehniliste 
eeskirjade kohta, mida seal kohaldatakse 
ja mis ei või olla vähem ranged kui 
ühenduse õigusaktid. Kõnealune teave 
tehakse avalikkusele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 1109
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Tehnilised meetmed, mis on koostatud 
kättesaadavate teaduslike, tehniliste ja 
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majanduslike arvamuste põhjal, eelkõige 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) koostatud 
aruannete ning nõuandekomisjonide 
edastatud arvamuste põhjal, võivad 
hõlmata järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 1110
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1111
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Tehnilised meetmed hõlmavad kõiki või 
mõningaid alljärgnevaid meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 1112
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa



PE491.359v01-00 96/177 AM\905828ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Mitmeaastasse kavadesse lisatavad
tehnilised meetmed võivad hõlmata
järgmist:

Or. es

Muudatusettepanek 1113
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgusilmade suurus ja püüniste 
kasutamise eeskirjad;

(a) püüniste omaduste määratlused ja 
püüniste kasutamise eeskirjad;

Or. fr

Selgitus

Tehniliste meetmete määratlus ei tohi piirduda üksnes võrgusilmade suurusega, vaid seda 
tuleb laiendada, et hõlmata püüniste kõik omadused.

Muudatusettepanek 1114
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgusilmade suurus ja püüniste 
kasutamise eeskirjad;

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

ii) muudatused või lisaseadmed, mis 
parandavad selektiivsust või vähendavad 
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põhjavööndile avaldatavat mõju ja 
võimaluse korral selle kaotavad;
iii) muudatused või lisaseadmed, mis 
vähendavad ohustatud ja kaitstud liikide 
ning mittesihtliikide tahtmatut püüki ja 
võimaluse korral selle kaotavad;

Or. en

Muudatusettepanek 1115
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirangud püüniste ehitamisel, sh (b) püüniste ehitamise eeskirjad, sh

Or. fr

Muudatusettepanek 1116
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirangud püüniste ehitamisel, sh (b) püüniste konstruktsiooninõuded, sh

Or. es

Muudatusettepanek 1117
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirangud püüniste ehitamisel, sh (b) püüniste konstruktsiooninõuded, sh

Or. en

Muudatusettepanek 1118
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) selektiivsust parandavad või 
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1119
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) selektiivsust parandavad või
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,

(i) selektiivsust parandavad või
ökosüsteemile avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,

Or. en

Muudatusettepanek 1120
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut 
püüki vähendavad muudatused ja 
lisaseadmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1121
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirangud püüniste ehitamisel, sh välja jäetud
(i) selektiivsust parandavad või 
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,
(ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut 
püüki vähendavad muudatused ja 
lisaseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 1122
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) piirkondade ja/või aegade määratlus, 
kus püügitegevus on keelatud või piiratud;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1123
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Piiramine võib hõlmata ka teatavate püüniste kasutamise keelamist, kuid mitte tingimata 
kõikidel juhtudel.

Muudatusettepanek 1124
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1125
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1126
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teatavate püüniste kasutamise ja 
püügitegevuse piiramine teatavates 
piirkondades või teatavatel aegadel;

Or. en

Muudatusettepanek 1127
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1128
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavate püüniste kasutamise
keelamine teatavates piirkondades või 

(c) kahjustavate püüniste või 
püügivahendite kasutamise keelamine ja
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teatavatel aastaaegadel; teatavate püüniste või püügivahendite
kasutamise piiramine teatavates 
piirkondades või teatavatel aastaaegadel;

Or. es

Muudatusettepanek 1129
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1130
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 1131
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teatavate püüniste kasutamise 
keelamine teatavates piirkondades või 
teatavatel aastaaegadel koos ettevõtjatele 
vajaliku rahalise hüvitise pakkumisega;

Or. pt

Muudatusettepanek 1132
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1133
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1135
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. el

Muudatusettepanek 1136
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel koos ettevõtjatele vajaliku 
rahalise hüvitise pakkumisega;

Or. pt
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Muudatusettepanek 1137
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1138
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1139
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine ajutiselt ja kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta ajutiselt 
ühte kohta koonduvaid tundlikke 
mereressursse;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1140
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta ajutiselt 
ühte kohta koonduvaid tundlikke 
mereressursse, ohustatud või kudevaid 
liike või noorkalu;

Or. es

Muudatusettepanek 1141
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse ajutine
katkestamine kindlaksmääratud piirkonnas 
kindlaksmääratud ajaks, et kaitsta ajutiselt 
ühte kohta koonduvaid tundlikke 
mereressursse või märkimisväärset osa 
püügipiirkonna populatsioonist;

Or. fr

Muudatusettepanek 1142
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta peamisi 
kalade elupaiku ning ajutiselt ühte kohta 
koonduvaid tundlikke mereressursse;

Or. en

Muudatusettepanek 1143
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta peamisi 
kalade elupaiku ning ajutiselt ühte kohta 
koonduvaid tundlikke mereressursse;

Or. en

Selgitus

Püügitegevuse ajutine katkestamine ei peaks lihtsalt kaitsma „ajutiselt ühte kohta koonduvaid 
tundlikke mereressursse”, vaid ka peamisi kalade elupaiku, nagu kudemis-, kasvu- ja 
paljunemispaigad, sest need etendavad olulist osa kalaliikide bioloogiliste vajaduste 
toetamisel.

Muudatusettepanek 1144
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 



PE491.359v01-00 108/177 AM\905828ET.doc

ET

miinimumperioodiks, et kaitsta tundlike 
mereressursside ajutist koondumist;

miinimumperioodiks, et kaitsta ajutisi 
kogumeid, sealhulgas kudekogumeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1145
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta peamisi 
elupaiku või ajutiselt ühte kohta 
koonduvaid tundlikke mereressursse, 
eelkõige liike, kelle bioloogiline ohutus on 
ohus või kes kudevad või on noorkala 
staadiumis;

Or. es

Muudatusettepanek 1146
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks, mis 
võetakse iga piirkonna jaoks eraldi, 
eelkõige mitmeaastaste kavad raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 1147
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1148
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele avaldatava negatiivse
mõju vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1150
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1151
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

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

Or. en

Muudatusettepanek 1152
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed, mis on 
kooskõlas integreeritud 
merenduspoliitikaga.

Or. es
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Muudatusettepanek 1153
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) erimeetmed kalandusest tingitud 
merereostuse ja mereprahi 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1154
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud meetmed koostatakse 
kättesaadavate teaduslike, tehniliste ja 
majanduslike arvamuste põhjal, eelkõige 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) koostatud 
aruannete põhjal, ning arvestades 
asjaomastelt piirkondlikelt 
nõuandekomisjonidelt saadud arvamusi, 
kooskõlas lepingu ja käesoleva määruse 
asjakohaste sätetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1155
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et esimeses lõigus 
osutatud meetmed võetakse õigeaegselt. 
Kui meetmed jäävad liiga hiljaks või ei 
aita piisavalt kaasa mere bioloogiliste 
ressursside või mere ökosüsteemide 
kaitsele, võtab komisjon kõnealused 
meetmed vastu artikli 55 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1156
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta tulemusi, mida 
käesoleva artikli kohaselt kehtestatud 
meetmetega tuleks saavutada, toob see 
kaasa sellele liikmesriigile ühise 
kalanduspoliitika alusel antava rahalise 
abi katkestamise või peatamise. See peab 
toimuma proportsionaalselt nõuete 
mittetäitmise laadi, ulatuse, kestuse ja 
korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1157
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastased kavad Mitmeaastased majandamiskavad
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Or. en

Muudatusettepanek 1158
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 1159
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
taseme lähedal, või võimaluse korral 
tasemel, mis vastab kõigi püütavate 
varude bioloogilise ohutuse tasemele, 
võimaldades samal ajal artiklites 10 ja 11 
sätestatud tingimustel kokkulepitud 
pikaajaliste majanduseesmärkide 
saavutamist.

Or. es

Selgitus

Mitme liigiga püügipiirkondades ei ole võimalik saavutada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust kõigi liikide puhul üheaegselt. Siiski on võimalik hoolitseda selle eest, et vähemalt 
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enamik liike säilib bioloogiliselt ohutul tasemel. Lisaks esmatähtsale bioloogilisele 
eesmärgile on lisatud sotsiaalmajanduslikud eesmärgid.

Muudatusettepanek 1160
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette
tehniline kalavarude säilitamine ja 
taastamine maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse taseme lähedal, või võimaluse 
korral tasemel, mis säilitab kõiki 
püütavaid varusid bioloogilise ohutuse 
tasemel, võttes arvesse iga püügipiirkonna 
sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte, ja 
võimaldades samal ajal pikaajaliste 
majanduseesmärkide saavutamist.
Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist:

Or. es

Muudatusettepanek 1161
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt
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Muudatusettepanek 1162
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, mis hõlmavad 
majandamisalaseid eesmärke, millega 
nähakse ette kalavarude säilitamine ja 
taastamine maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1163
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad hiljemalt 2015. aastal 
seadusandliku tavamenetluse alusel
kõigepealt vastu mitmeaastased kavad
kõikide püütavate liikide varude kohta, et 
säilitada või taastada 2015. aastaks kõik 
püütavate liikide varud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemal
ning 2020. aastaks maksimaalse 
jätkusuutliku majandusliku saagikuse 
tasemest kõrgemal, ja saavutada hea 
keskkonnaseisund aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 1164
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1165
Nikolaos Salavrakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1166
George Lyon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine
võimaluse korral maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel.
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Or. en

Muudatusettepanek 1167
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Võimaluse korral tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal, arvestades raskusi, 
mida maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saavutamine tekitab mitme 
liigiga püügipiirkondadele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1168
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1169
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kehtestab seadusandliku tavamenetluse 
korras kõigepealt mitmeaastased kavad, 
millega nähakse ette kalavarude säilitamine 
ja taastamine maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest kõrgemal, võttes 
aluseks teaduslikud andmed ning seades 
sihiks kehtestatud sotsiaalmajanduslike 
eesmärkide saavutamise.

Or. es

Muudatusettepanek 1170
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 1171
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine
võimaluse korral vähemalt maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel, 
kindlustades sotsiaalmajandusliku 
jätkusuutlikkuse.

Or. es

Muudatusettepanek 1172
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võrgusilmade suurus ja püüniste 
kasutamise eeskirjad;

Or. es

Muudatusettepanek 1173
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piirangud püüniste ehitamisel, sh
(i) selektiivsust parandavad või 
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,
(ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut 
püüki vähendavad muudatused ja 
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lisaseadmed;

Or. es

Muudatusettepanek 1174
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 1175
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 1176
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kalalaevade püügitegevuse 
katkestamine kindlaksmääratud 
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miinimumperioodiks, et kaitsta ajutiselt 
ühte kohta koonduvaid tundlikke 
mereressursse, ohustatud või kudevaid 
liike või noorkalu;

Or. es

Muudatusettepanek 1177
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. es

Muudatusettepanek 1178
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

Or. es

Muudatusettepanek 1179
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui varude taastamise sihtmeetmetest 
hoolimata ei suudeta ühe või mitme varu 
puhul saavutada 2015. aastaks eesmärki 
taastada ja säilitada kõiki püütavate 
liikide varusid kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest:
(a) andmelünkade tõttu, võidakse võtta 
asendusväärtuste standardid 
merestrateegia raamdirektiivi (direktiiv 
2008/56/EÜ) täitmiseks vastu kooskõlas 
komisjoni otsusega 2010/477/EL 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
kriteeriumide ja metoodikastandardite 
kohta, ja kalastussuremust vähendatakse 
edasi ettevaatusprintsiibist lähtudes. 
Liikmesriigid ja komisjon hindavad ja 
kõrvaldavad teadusuuringuid ja teadmisi 
pidurdavaid tõkkeid, et teha täiendav 
teave võimalikult kiiresti kättesaadavaks.
(b) varude tõsise kahanemise tõttu, 
lisatakse mitmeaastastesse kavadesse 
täiendavad majandamismeetmed, sh 
näiteks kalastussuremuse edasine 
vähendamine, püügikeelualad ja -
tähtajad, eesmärgiga säilitada või 
taastada kõik populatsioonid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest 
kõrgemal niipea kui bioloogiliselt 
võimalik ja hiljemalt 2020. aastaks.
(c) püügipiirkonna mitmeliigilisuse tõttu, 
siis tuleb majandamisel juhinduda 
teaduslikest nõuannetest, mis puudutavad 
kõige tundlikumaid sihtliike – nende 
kudekarja biomassi, vanuselist ja 
suuruselist koosseisu ja muid 
asjakohaseid näitajaid –, et säilitada või 
taastada 2015. aastaks kõige tundlikumate
liikide populatsioon maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest 
kõrgemal.

Or. en
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Muudatusettepanek 1180
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuni nõukogu ja parlamendi vahel 
on saavutatud kokkulepe menetluse osas, 
millega määratakse kindlaks 
mitmeaastaste kavade sisu ja 
kohaldamine, ei tohi asjaomaste 
kalanduspiirkondade püügivõimalusi 
suurendada alates päevast, mil komisjon 
on võtnud vastu mitmeaastaseid kavu 
käsitlevad ettepanekud kuni kokkuleppe 
vastuvõtmiseni.

Or. en

Selgitus

ELi kalavarude jätkusuutlikuks ja pikaajaliseks majandamiseks on olulised mitmeaastased 
kavad. Ent nõukogu blokeerib meelega kõiki mitmeaastaseid kavu. Parlament peaks tagama, 
et kalapüügivõimalusi ei suurendata, kuni mitmeaastaste kavade kindlaksmääramise kord on 
paigas.

Muudatusettepanek 1181
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) asjaomaste kalavarude püügivõimaluste 
kindlaksmääramisele aluse loomine 
eelnevalt kindlaks määratud kaitse
piirväärtustega võrreldud varude olukorra 
arengute põhjal ja

Or. fr
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Muudatusettepanek 1182
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kõikide püütavate liikide
püügivõimaluste kindlaksmääramisele 
aluse loomine eelnevalt kindlaks määratud 
kaitse piirväärtuste põhjal, mis on 
kooskõlas kalavarude populatsioonide 
säilitamise või taastamisega maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest 
kõrgemal 2015. aastaks ning 2020. 
aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
majandusliku saagikuse tasemest 
kõrgemal, ning hea keskkonnaseisundi 
saavutamise ja säilitamisega ühenduse 
merekeskkonnas aastaks 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 1183
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) asjaomaste kalavarude püügivõimaluste 
kindlaksmääramisele aluse loomine 
eelnevalt kindlaks määratud piirväärtuste 
põhjal, mis on kooskõlas artiklis 2 
sätestatud eesmärkidega ega ületa 
teaduslikes nõuannetes nimetatud taset, ja

Or. en

Selgitus

Kaitse piirväärtused peaksid olema pigem piirmäärad kui sihtmärgid.
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Muudatusettepanek 1184
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) asjaomaste kalavarude püügivõimaluste 
kindlaksmääramisele aluse loomine 
eelnevalt kindlaks määratud kaitse 
piirväärtuste põhjal, järgides samal ajal 
teaduslikke nõuandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 1185
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida
kaitse piirväärtuste ületamist.

(b) meetmed, mille eesmärk on tõhusalt
ette jõuda kaitse piirväärtustest.

Or. es

Muudatusettepanek 1186
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida
kaitse piirväärtuste ületamist.

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida 
piirväärtuste ületamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1187
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida 
kaitse piirväärtuste ületamist.

(b) meetmed, mille eesmärk on tõhusalt 
vältida kaitse piirväärtuste ületamist.

Or. el

Muudatusettepanek 1188
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) menetlused maksimaalse 
jätkusuutliku saagikusega seotud kaitse 
piirväärtuste kindlaksmääramiseks ja 
muutmiseks, mille eesmärk on taastada 
või säilitada varusid maksimaalse 
saagikuse tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1189
Kriton Arsenis, Guido Milana

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, mis tagavad piisava 
andmete kogumise, et võimaldada 
püütavate liikide varude teaduslikku 
hindamist ja seiret ning
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Or. en

Muudatusettepanek 1190
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagasiheite vähendamise eesmärgid, 
mis kehtestatakse iga püügipiirkonna 
majandamiskavades.

Or. es

Muudatusettepanek 1191
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) püügivõimsuse hindamine seoses 
sellega, mis on vajalik artikli 2 lõike 2 
üldeesmärgi saavutamiseks, ning 
strateegiaga, mille abil saavutada artiklis 
34 sätestatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Mitmeaastastes kavades tuleks ette näha raamistik, mille abil liikmesriigid täidavad oma 
kohustust hinnata ja majandada iga laevastiku püügivõimsust vastavalt sellest laevastikust 
mõjutatud kalavarudele ja mereökosüsteemile, et saavutada artikli 2 lõikes 2 määratletud 
maksimaalne jätkusuutlik saagikus ning täita artiklis 34 sätestatud kohustusi.

Muudatusettepanek 1192
Iliana Malinova Iotova
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b а) meetmed, mis tagavad püütavate 
liikide varude täpse teadusliku hindamise 
jaoks piisavate andmete kogumise;

Or. bg

Muudatusettepanek 1193
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed püüniste selektiivsuse ja 
tavade parandamiseks, et vähendada 
soovimatute ja keelatud kalade ja muude 
liikide püüki;

Or. en

Muudatusettepanek 1194
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) menetlused maksimaalse kaitse 
piirväärtuste kindlaksmääramiseks ja 
muutmiseks, mille eesmärk on saavutada 
kalavarude taastamine või säilitamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 1195
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) meetmed, millega tagatakse igas 
püügipiirkonnas kättesaadavate kõige 
selektiivsemate püüniste kasutamine 
vastavalt liikmesriikides 2014. aasta 
lõpuks läbiviidud katseprojektidele, mille 
eesmärk on täiustada püügivahendite 
selektiivsust piirkondliku kalanduse 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1196
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) merekeskkonnale püügitegevustest 
avalduva mõju hindamine ja strateegia, 
mille eesmärk on seda mõju vähendada ja 
võimaluse korral kaotada ning viia see 
kooskõlla artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamisega.

Or. en

Selgitus

Artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide täitmiseks, mis käsitlevad merekeskkonnale avaldatava 
negatiivse mõju vähendamist, hinnatakse mitmeaastastes kavades mereökosüsteemile 
püügitegevustest avalduvat mõju piirkondades, kus püük toimub, ning määratakse kindlaks 
negatiivse mõju vähendamise või kaotamise eesmärgid.
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Muudatusettepanek 1197
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) meetmed kalavarude vanuselise ja 
soolise struktuuri hoidmiseks, et tagada 
nende täieliku paljunemispotentsiaali 
saavutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1198
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) vette tagasi laskmise vähendamise 
eesmärgid iga püügipiirkonna jaoks vette 
tagasi laskmise majandamise kavade 
osana.

Or. fr

Muudatusettepanek 1199
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) meetmed püügitegevustega 
merekeskkonnale, sh põhjavööndile 
avaldatava mõju vähendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 1200
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) meetmed püügitegevustega 
merekeskkonnale, sh põhjavööndile 
avaldatava mõju vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b e) meetmed artikli 15 sätete kohaselt 
hoitud püügi kaldale toimetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1202
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b f) meetmed hea keskkonnaseisundi 
taastamiseks ja hoidmiseks ja

Or. en
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Muudatusettepanek 1203
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b g) meetmed mitmeaastase 
majandamiskava sätetele vastavuse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1204
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik võetud meetmed peavad põhinema 
teaduslikel ja sotsiaalmajanduslikel 
aruannetel, mille on sel eesmärgil 
koostanud STECF (kalanduse teadus-, 
tehnika- ja majanduskomitee). 

Or. es

Muudatusettepanek 1205
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad nii ühe 
kui ka mitme varu koospüüki ning mitme 
liigiga püügipiirkondade puhul on need 
kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega.
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Or. es

Muudatusettepanek 1206
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki, mispuhul majandamisel 
juhindutakse teaduslikest nõuannetest 
kõige tundlikuma varu kohta, ning nendes 
on nõuetekohaselt arvesse võetud varude ja 
püügi vastastoimet ning nende puhul 
tagatakse, et püügipiirkond suletakse 
kohe, kui selle mis tahes varu 
püügivõimalused on ammendunud.

Or. en

Muudatusettepanek 1207
Jens Nilsson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude, püügi ja
mereökosüsteemi vastastoimet. Kava 
sisaldab erikaitsemeetmeid kavaga 
hõlmatud kõige haavatavama varu jaoks.

Or. en

Selgitus

Ettevaatusprintsiip nõuab kõige haavatavama varu kaitsmist.
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Muudatusettepanek 1208
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude, püügi ja
mereökosüsteemi vastastoimet ning hea 
keskkonnaseisundi taastamise ja 
säilitamise piirkondlikke merestrateegiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1209
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad nii ühe 
kui ka mitme varu koospüüki ning nendes 
on nõuetekohaselt arvesse võetud varude ja 
püügi vastastoimet. Mitme liigiga 
püügipiirkondades on jätkusuutlik 
saagikus optimaalne jätkusuutlik 
saagikus, mida mõistetakse kui 
saavutatavat maksimumi kogu 
kombineeritud varust.

Or. es

Muudatusettepanek 1210
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad
üksikuid liike või mitme liigiga 
püügipiirkondade puhul või varude 
omavahelise seotuse korral vastastoime 
kaudu mitme varu koospüüki ühes 
geograafilises piirkonnas. Mitme liigiga 
püügipiirkondades käsitletakse 
maksimaalse saagikusena seda, mis on 
saavutatav mitmest varust mitme liigiga 
püügipiirkonnas, mida käsitletakse kui 
ühte tervikut.

Or. es

Muudatusettepanek 1211
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mitmeaastastes elusressursside kaitse 
ja pikaajalise keskkonna jätkusuutlikkuse 
tagamise programmides kaalutakse 
võimalust luua niisuguste piirangualade 
võrgustik, kus on teatavas ajavahemikus 
keelatud igasugune püügitegevus, et 
suurendada kalavarusid ning kaitsta 
veeorganisme ja mereökosüsteeme. 

Or. it

Muudatusettepanek 1212
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1213
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel
järgitakse artiklites 2 ja 3 nimetatud 
eesmärke ning võetakse aluseks täpsed ja 
ajakohased teaduslikud andmed ning need 
kehtestatakse pärast asjaomaste 
sidusrühmadega täiel määral 
konsulteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1214
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning

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

võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratuse 
teaduslikku mõju ning kõiki määramatuse 
koguseliselt mõõdetavaid allikaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 1215
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks ettevaatlik kalavarude
majandamine, nii et juhul, kui 
teaduslikud andmed on ebakindlad, 
ollakse kalavarude majandamisel 
ettevaatlikum ja piisavate teaduslike
andmete puudumist ei kasutata 
tegevusetuse õigustusena.

Or. en

Muudatusettepanek 1216
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning nende 
kohaldamisel võetakse arvesse teaduslikke 
andmeid ja aruandeid ning
hindamismeetodeid ning kõiki koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid määramatuse 
kõrvaldamiseks teaduspõhisel viisil.
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Or. es

Muudatusettepanek 1217
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavadega tuleks püüelda 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamise poole. Niisuguste kavade 
koostamisel võetakse aluseks kalavarude 
majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip ning teaduspõhisel viisil 
võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust 
ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1218
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel
järgitakse artiklites 2 ja 3 nimetatud 
eesmärke ning võetakse aluseks 
kalavarude majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip, nii et juhul, kui 
teaduslikud tõendid on ebakindlad, 
ollakse kalavarude majandamisel 
ettevaatlikum, kuid piisava teadusliku 
teabe puudumist ei kasutata meetmete 
võtmata jätmise õigustusena.

Or. en
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Selgitus

Ettevaatusprintsiipi tuleb tegelikkuses kohaldada eelkõige kalapüügivõimaluste kehtestamisel, 
kuna ebakindluse korral võib varule kergesti osaks saada ülepüük ning see võib hävida. 
Artikli 9 lõike 4 algne esildatud sõnastus andmete piiratuse ja määramatuse allikate arvesse 
võtmise kohta õõnestab ettevaatusprintsiipi, kusjuures kui teaduslikud tõendid on ebakindlad, 
on EL kohustatud olema ettevaatlikum, kuid piisava teadusliku teabe puudumist ei saa 
kasutada meetmete võtmata jätmise vabandusena.

Muudatusettepanek 1219
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite (sealhulgas niisuguste 
varude hindamised, mille kohta on 
andmed puudulikud) piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne varu hindamine on ülimalt oluline varu jätkusuutlikuks majandamiseks. 
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 1220
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ja 
ökosüsteemipõhine lähenemisviis, tagades 
kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ning võttes
teaduspõhisel viisil arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite praegust piiratust ning 
kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid, soosides meetodit, 
mis on teaduslikult kinnitatud ELis 
tunnustatud teadusasutuste poolt.

Or. es

Muudatusettepanek 1221
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel
järgitakse artiklites 2 ja 3 nimetatud 
eesmärke ning peetakse rangelt kinni 
STECFi ja ICESi teaduslikest 
nõuannetest, kui need on olemas, või 
nende puudumise korral võetakse aluseks 
kalavarude majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip ning teaduspõhisel viisil 
võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust 
ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid.

Or. en

Selgitus

On ülimalt oluline, et mitmeaastaste kavade väljatöötamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
teaduslikke nõuandeid.
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Muudatusettepanek 1222
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastaste kavade kohaldamine 
ja kavandamine hõlmab niisuguste 
meetmete esildamist, mis põhinevad 
majanduslikul tarkusel, võttes arvesse 
vajadust teha järk-järgult asjakohaseid 
muudatusi ja vältides tarbetult lühikeste 
ajaliste raamistike kehtestamist 
mittekiireloomulistes olukordades, ning 
mille aluseks peaks olema objektiivne 
põhjendus ning mis peaksid olema ka 
sotsiaal-majanduslikust aspektist 
vastuvõetavad. Samal ajal viiakse 
asjaomaste tegutsejate osavõtul läbi 
sotsiaal-majandusliku mõju uuring.

Or. es

Muudatusettepanek 1223
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid esitavad ettepanekud 
mitmeaastaste kavade riiklike 
komponentide kohta pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist vastavalt 
artikli 9 lõikele 1, võimaluse korral 
kaasmajandamise protsessi kaudu 
liikmesriigi tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 1224
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastaste kavade raames 
esildatud meetmed põhinevad 
majanduslikul tarkusel, võttes arvesse 
vajadust teha järk-järgult asjakohaseid 
muudatusi ning vältides tarbetult 
lühikeste tähtaegade kehtestamist, välja 
arvatud selgelt kiireloomulistel juhtudel, 
ning need peaksid olema ka sotsiaal-
majanduslikust aspektist vastuvõetavad. 

Or. es

Muudatusettepanek 1225
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastased kavad võivad 
võimaldada niisuguste eri õiguspõhiste 
majandamisvõimaluste valikut, mis 
pakuvad kalandusspetsiifilisi lahendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1226
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 1227
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada niisuguste varude 
puhul, mille kohta ei ole lõikes 1 
sätestatud kuupäevaks võetud vastu 
mitmeaastaseid majandamiskavasid, 
kalapüügivõimalused, mis vastavad 
nullile.

Or. en

Muudatusettepanek 1228
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
nende meetmete sotsiaal-majanduslik 
mõju rannikuäärsele elanikkonnale ja 
antakse selle kohta aru.
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Or. pt

Muudatusettepanek 1229
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nii kalandus- kui ka töötleva sektori 
jaoks mitmeaastastes kavades esildatud 
eri stsenaariumite ja alternatiivide 
majandusliku ja sotsiaalse mõju 
hindamine on avatud sotsiaalpartneritega 
peetavale dialoogile ja kaasatud 
tegutsejate panustele.

Or. es

Muudatusettepanek 1230
Marek Józef Gróbarczyk
fraktsiooni ECR nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastaste kavade raames 
koostatakse sidusrühmadega 
konsulteerides vahekokkuvõte, et hinnata 
oma eesmärkide saavutamise suunas 
tehtud edusamme. Ettepanekuid nende 
muutmiseks võib teha, kui on teaduslikke 
tõendeid selle kohta, et see on asjakohane, 
või kui on põhjendatud mure 
edusammude puudumise pärast 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1231
Chris Davies, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui mitmeaastased kavad põhinevad 
mitme varu koospüügil, juhindutakse 
majandamisel teaduslikest nõuannetest, 
mis puudutavad kõige haavatavamaid 
sihtliike selles püügipiirkonnas nende 
kudekarja biomassi, vanuselise ja 
suuruselise koosseisu ning muude 
asjakohaste näitajate osas.

Or. en

Selgitus

Mitme liigiga püügipiirkondades peab mitmeaastaste kavade väljatöötamise aluseks olema 
haavatavate liikide seisund.

Muudatusettepanek 1232
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Mitmeaastastes kavades tuleks 
kehtestada selged eesmärgid, ajalised 
raamistikud nende saavutamiseks, 
trajektoorid ja korrapärased kontrollid. 
Nii ajaline raamistik kui ka trajektoor 
peaks olema kohandatud asjaomaste 
liikide arengule. Kasutada võib 
kahekiiruselist trajektoori, mis hõlmab 
kiiremat tegutsemist varu taastamiseks 
bioloogilistes piirides ja aeglasemat rada, 
millest lähtuvalt tegeleda ka sotsiaal-
majanduslike eesmärkidega, kui on 
kõrvaldatud sugukarja puudumisest 
tulenev oht varude täiendamisele.
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Or. es

Muudatusettepanek 1233
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid, kes jagavad 
püügipiirkonda, mille kohta on vastu 
võetud mitmeaastane kava vastavalt 
artikli 9 lõikele 1, tagavad, et 
mitmeaastase kava riiklikud komponendid 
on kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1234
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Mitmeaastased kavad sisaldavad 
selgeid eesmärke ja nende saavutamise 
ajakava ning nendes on sätestatud 
korrapärased operatiivsed läbivaatamised. 
Ajakava kohandatakse asjaomaste liikide 
bioloogiale ning selles võidakse ette näha 
muudatused, et oleks võimalik vähendada 
kava sotsiaal-majanduslikku mõju, kui 
liik on saavutanud bioloogiliselt ohutud 
tasemed.

Or. es
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Muudatusettepanek 1235
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Seoses kõikide püütavate liikidega, 
mida mitmeaastane kava veel ei hõlma, 
võetakse meetmed käesoleva määruse 
artiklites 9 ja 10 sätestatud eesmärkide ja 
põhimõtete saavutamise tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1236
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Mitmeaastaseid kavasid viiakse 
üldiselt ellu järk-järgult, välja arvatud 
kiireloomulistel juhtudel, mille puhul 
peavad nendega kaasnema meetmed 
nende majandusliku ja sotsiaalse mõju 
kompenseerimiseks ning kaasnevad 
meetmed, mis võimaldavad sotsiaal-
majanduslike ja keskkonnakaitsealaste 
eesmärkide saavutamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1237
Julie Girling

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

4 b. Kui mitmeaastased kavad põhinevad 
mitme varu koospüügil, juhindutakse 
majandamisel teaduslikest nõuannetest, 
mis puudutavad kõige haavatavamaid 
sihtliike selles püügipiirkonnas nende 
kudekarja biomassi, vanuselise ja 
suuruselise koosseisu ning muude 
asjakohaste näitajate osas.

Or. en

Muudatusettepanek 1238
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Piirkondlikud nõuandekomisjonid 
nõustavad Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu mitmeaastaste kavade 
vastuvõtmise asjus.

Or. es

Muudatusettepanek 1239
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et tagada mitmeaastase kava 
ettepanekute liikmesriikide riiklike 
komponentide puhul ELi vorming.

Or. en
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Muudatusettepanek 1240
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kui liikmesriik ei saavuta tulemusi, 
mis tuleks saavutada artiklite 9, 10 ja 11 
kohaste meetmetega, katkestatakse või 
peatatakse asjaomastele liikmesriikidele 
ühise kalanduspoliitika raames liidu 
rahalise abi andmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1241
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Mitmeaastaseid kavasid kohandatakse 
asjaomaste varude arengule korrapäraste 
läbivaatamiste kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 1242
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Piirkondlikud nõuandekomisjonid 
nõustavad Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu mitmeaastaste kavadega seotud 
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otsustusprotsessides.

Or. es

Muudatusettepanek 1243
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks kõik varud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemeni, mis tuleb 
saavutada aastaks 2020, ning säilitaks 
need sellel tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1244
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
taseme lähedal, mis tuleb võimaluse 
korral saavutada aastaks 2015, kuid igal 
juhul 2020. aastaks.

Or. es
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Muudatusettepanek 1245
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 
sätetega nähakse mitmeaastaste kavadega 
ette kalastussuremuse niisugune
kohandamine, mille tulemuseks oleks, 
tagades samal ajal sektori sotsiaal-
majandusliku jätkusuutlikkuse, selline 
kalastussuremus, mis taastaks ja säilitaks 
varusid maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse taseme lähedal või hoiaks neid 
bioloogiliselt ohututes piirides, mis tuleb
võimaluse korral saavutada aastaks 2015.

Or. es

Muudatusettepanek 1246
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega tagatakse 
varude säästev kasutamine maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse alusel. See 
eesmärk saavutatakse seeläbi, et sihiks 
võetakse kalastussuremus, mis võimaldab 
taastada kõik varud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemele ja/või 
säilitada neid sellel tasemel. Kavades 
seatakse ka vette tagasi laskmise 
vähendamise eesmärgid iga 
püügipiirkonna jaoks vette tagasi 
laskmise majandamise kavade osana.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1247
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015, 
ning kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
majandusliku tulususe tasemest, mis tuleb 
saavutada aastaks 2020, aidates samal 
ajal kaasa 2020. aastaks 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele, nagu nõutakse direktiivis 
2008/56/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 1248
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1249
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb võimaluse korral
saavutada aastaks 2015 või juhul, kui 
konkreetsete liikide jaoks on vaja 
paremini kohandatud ajalist raamistikku, 
aastaks 2020. Niisugune ajaline raamistik 
põhineb alati teaduslikel andmetel ja 
kriteeriumitel. 

Or. es

Muudatusettepanek 1250
George Lyon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1251
Ian Hudghton

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 1252
Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks püütavate liikide kõikide 
varude taastamine ja säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

Kui see ei ole bioloogiliselt võimalik või 
kui kõnealust varude taset ei suudeta 
saavutada 2015. aastaks, kohandatakse 
kalastussuremust selliselt, et see taastab 
või säilitab varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 
2020, ning kui see ei ole võimalik, pärast 
seda niipea kui see on bioloogiliselt 
võimalik.

Or. en

Selgitus

Nn varutähtaeg on vajalik, et näha eelnevalt ette olukorda, kus maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse eesmärke ei saavutata algseks tähtajaks, milleks on aasta 2015. Niisuguse 
hädaolukorra lahendamise plaanita tekib esimese tähtaja möödalaskmise korral (kuna varud 
on niivõrd kahanenud, et taastumine on olnud bioloogiliselt võimatu), eeskirjades tühimik, 
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mille praktiliseks tagajärjeks võib olla olukord, kus varusid ei majandata ülepüügi 
lõpetamiseks üldse.

Muudatusettepanek 1253
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks võimaluse korral selline 
kalastussuremus, mis taastaks ja säilitaks 
varusid kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest, mis tuleb 
saavutada mõistlikus ja saavutatavas 
ajalises raamistikus.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni 2002. aastal Johannesburgi säästva arengu deklaratsiooni osas võetud 
kohustus saavutada maksimaalne jätkusuutlik saagikus 2015. aastaks hõlmas täpsustust 
„võimaluse korral”, mis tuleb säilitada olulise peamise kvalifikatsioonina selle püüdluse 
osas, eelkõige mitme liigiga püügipiirkonnas.

Muudatusettepanek 1254
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE491.359v01-00 156/177 AM\905828ET.doc

ET

aastaks 2020.

Or. pt

Muudatusettepanek 1255
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb võimaluse korral iga 
liigi ja püügipiirkonna puhul saavutada 
aastaks 2015 ning igal juhul aastaks 2020.

Or. es

Muudatusettepanek 1256
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 1257
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada võimalikult 
lühikese aja jooksul artikli 2 lõikes 2 
sätestatud ajavahemikus, et tagada 
sotsiaal-majanduslike eesmärkide 
täitmine.

Or. es

Muudatusettepanek 1258
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada võimalikult 
lühikese aja jooksul järk-järgult viisil, mis 
on kohandatud eri tüüpi (ühe ja mitme 
liigiga) püügipiirkondadele ning millel on 
igal juhul teaduslik alustugi.

Or. pt

Muudatusettepanek 1259
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb võimaluse korral
saavutada aastaks 2015 ning mitte hiljem 
kui aastaks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 1260
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb teostatavuse korral
saavutada aastaks 2015 ja hiljemalt 
aastaks 2020 muude varude puhul.

Or. el

Muudatusettepanek 1261
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis vähemalt taastaks ja säilitaks
püügipiirkonna kui terviku maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel, mis tuleb
võimaluse korral saavutada aastaks 2015
ja hiljemalt aastaks 2020.

Or. es

Muudatusettepanek 1262
Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega tagatakse 
varude säästev kasutamine kooskõlas 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
käsitlevate eesmärkidega, mis tuleb
võimaluse korral saavutada aastaks 2015
ja järk-järgult hiljemalt aastaks 2020.
Nendes seatakse ka vette tagasi laskmise 
vähendamise eesmärgid iga 
püügipiirkonna jaoks vette tagasi 
laskmise majandamise kavade osana.

Or. fr

Muudatusettepanek 1263
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb võimaluse korral
saavutada aastaks 2015.

Or. pt

Muudatusettepanek 1264
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga püütava kalavaru kohta 
teostatakse individuaalsed uuringud, 
milles kasutatakse majandamiskavasid 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärkide seadmiseks, tuginedes 
piiratud kalastussuremuse iga-aastasele 
vähendamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 1265
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mitmeaastaste kavade eesmärk on 
teha lõpp kaubanduslike ja 
mittekaubanduslike liikide soovimatule ja 
omavolilisele püügile.

Or. en
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Muudatusettepanek 1266
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemele ning nende sellel 
tasemel säilitamise, tuleb mitmeaastaste 
kavadega kehtestada 
majandamiseesmärgid, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

Or. fr

Muudatusettepanek 1267
Carmen Fraga Estévez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Tekst on viidud kooskõlla artikli 9 lõiget 1 käsitleva muudatusettepanekuga, et võtta arvesse 
mitme liigiga püügipiirkondade olukorda, kuna liik saavutab bioloogiliselt ohutud tasemed 
siis, kui ta on ületanud Blim taseme.
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Muudatusettepanek 1268
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse taseme lähedal,
võimaldades sektoril muutuda sotsiaal-
majanduslikult jätkusuutlikuks, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse
bioloogiliselt ohutu kaitsetaseme.

Or. es

Muudatusettepanek 1269
Estelle Grelier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemele ja/või nende sellel 
tasemel säilitamise, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha majandamismeetmed, 
mis on välja töötatud selleks, et tagada
asjaomaste varude samaväärne kaitsetase, 
võttes aluseks asendusnäitajad, mis tuleb 
täpselt määratleda.

Or. fr

Muudatusettepanek 1270
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ebakindluse tõttu ei ole võimalik 
kindlaks määrata kalastussuremust, mis 
tagaks varude taastamise ja säilitamise 
tasemel, mis on kõrgem maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme. Asendusnäitajate standardid 
võetakse merestrateegia raamdirektiivi 
(direktiiv 2008/56/EÜ) täitmiseks vastu 
kooskõlas komisjoni otsusega 
2010/477/EL mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumide ja 
metoodikastandardite kohta ning 
kalastussuremust vähendatakse veelgi 
ettevaatusprintsiibist lähtudes. 
Liikmesriigid ja komisjon hindavad ja 
kõrvaldavad teadusuuringuid ja teadmisi 
pidurdavaid tõkkeid, et teha täiendav 
teave võimalikult kiiresti kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1271
Luis Manuel Capoulas Santos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel,
lähtutakse mitmeaastastes kavades 
kalavarude majandamisel 
ettevaatusprintsiibist, kehtestades 
asendusnäitajad ja tagades meetmed, mis 
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tagavad vähemalt asjaomaste varude 
samaväärse kaitsetaseme.

Or. pt

Muudatusettepanek 1272
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 1273
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. el
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Selgitus

Puudutab ainult kreekakeelset versiooni.

Muudatusettepanek 1274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata
lõikes 1 sätestatud kalastussuremust, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

Or. es

Muudatusettepanek 1275
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kalastussuremus liigub teatava 
ajavahemiku vältel maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse suunas, ei ole 
parandusmeetmete võtmine vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 1276
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel, 
kes tegutsevad samas püügipiirkonnas, 
võtta vastastikku sidusaid meetmed ning 
võimaldab laevastikul kasutada täies 
ulatuses siseturu põhivabadusi.

Or. es

Muudatusettepanek 1277
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmeaastased kavad koostatakse 
kooskõlas piirkondadeks jaotamise 
kriteeriumitega. 

Or. es

Muudatusettepanek 1278
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastane kava hõlmab: Mitmeaastane kava hõlmab eelkõige:

Or. fr

Muudatusettepanek 1279
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastane kava hõlmab: Mitmeaastane kava põhineb teaduslikel 
tõenditel ning selles võetakse arvesse 
võimalikke sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi. See hõlmab:

Or. el

Muudatusettepanek 1280
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid,
püüki ja mere ökosüsteemi, mille suhtes 
mitmeaastast kava rakendatakse;

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid,
püügipiirkondi ja mere ökosüsteeme, mille 
suhtes mitmeaastast kava rakendatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 1281
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid,
püüki ja mere ökosüsteemi, mille suhtes 
mitmeaastast kava rakendatakse;

(a) reguleerimisala, mis hõlmab
geograafilist piirkonda, varusid,
püügipiirkondi ja mere ökosüsteemi, mille 
suhtes mitmeaastast kava rakendatakse;

Or. en



PE491.359v01-00 168/177 AM\905828ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1282
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid, 
püüki ja mere ökosüsteemi, mille suhtes 
mitmeaastast kava rakendatakse;

(a) geograafilist reguleerimisala, mis 
hõlmab varusid, püüki ja mere 
ökosüsteemi, mille suhtes mitmeaastast 
kava rakendatakse;

Or. en

Selgitus

Mitmeaastased kavad peaksid kajastama kohalikke ja piirkondlikke asjaolusid.

Muudatusettepanek 1283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid, 
püüki ja mere ökosüsteemi, mille suhtes 
mitmeaastast kava rakendatakse;

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid, 
püüki ja mere ökosüsteemi ja vööndeid, 
mille suhtes mitmeaastast kava 
rakendatakse;

Or. es

Muudatusettepanek 1284
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidega 
kooskõlas olevaid eesmärke;

(b) artiklites 2, 3 ja 12 sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas olevaid eesmärke;
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Or. en

Muudatusettepanek 1285
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas olevaid eesmärke;

(b) käesolevas määruses sätestatud 
eesmärkidega kooskõlas olevaid eesmärke;

Or. es

Muudatusettepanek 1286
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidega 
kooskõlas olevaid eesmärke;

(b) artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidega 
kooskõlas olevaid sotsiaal-majanduslikke 
ja keskkonnakaitsealaseid eesmärke;

Or. es

Muudatusettepanek 1287
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) laevastiku püügivõimsuse hindamist 
ning juhul, kui puudub püsiv ja alaline 
tasakaal püügivõimsuse ja olemasolevate 
kalapüügivõimaluste vahel, 
püügivõimsuse vähendamise kava, mis 
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sisaldaks ajakava ja iga asjaomase 
liikmesriigi võetavaid konkreetseid 
meetmeid, mis viiksid püügivõimsuse 
kooskõlla olemasolevate 
kalapüügivõimalustega ühe aasta jooksul 
alates mitmeaastase kava jõustumisest; 
niisugune hindamine peaks hõlmama 
uurimisaluse laevastiku sotsiaal-
majandusliku mõõtme hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1288
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis 
on väljendatud:

(c) kalastussuremuse kaudu väljendatud 
eesmärke;

Or. fr

Muudatusettepanek 1289
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis 
on väljendatud:

(c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis
aitaksid saavutada kalavarude säästva 
kasutamise, sealhulgas taastada ja 
säilitada kõiki püütavate liikide varusid 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, mis tuleb saavutada 
aastaks 2015 või nii kiiresti, kui see on 
bioloogiliselt võimalik, ning kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku majandusliku 
tulususe tasemest, mis tuleb saavutada 
aastaks 2020, kusjuures need eesmärgid 
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on väljendatud:

Or. en

Muudatusettepanek 1290
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kalastussuremuse ja/või välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1291
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kalastussuremuse ja/või i) kalastussuremuse,

Or. fr

Muudatusettepanek 1292
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kudekarja biomassi ning välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kalastussuremus on ainuke reproduktiivfunktsiooni muutuja, mida on võimalik kalavarude 
majandamise raames otseselt kontrollida.

Muudatusettepanek 1293
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kudekarja biomassi ning välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1294
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kudekarja biomassi ning ii) kudekarja biomassi ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 1295
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) püügitavade,

Or. en
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Muudatusettepanek 1296
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) püügivahendite selektiivsuse ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 1297
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saakide stabiilsuse kaudu; välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kalastussuremus on ainuke reproduktiivfunktsiooni muutuja, mida on võimalik kalavarude 
majandamise raames otseselt kontrollida.

Muudatusettepanek 1298
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saakide stabiilsuse kaudu; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kuna saagi tasemed võivad mitmesugustest teguritest tulenevalt muutuda, ei tuleks kavade 
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koostamisel kasutada saagi stabiilsust koguseliselt väljendatud eesmärgina.

Muudatusettepanek 1299
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saakide stabiilsuse kaudu; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saakide stabiilsuse kaudu; välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1301
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) saakide stabiilsuse kaudu; iii) saakide jätkusuutlikkuse kaudu;

Or. es

Muudatusettepanek 1302
Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) koguseliselt väljendatud näitajaid, 
mis on seotud sotsiaal-majanduslike 
eesmärkidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 1303
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;
sealhulgas hinnangu andmist selle kohta, 
millist sotsiaal-majanduslikku mõju 
avaldavad niisugustes kavades esitatud 
erinevad alternatiivid ja ajalised 
raamistikud ning võimalikud lühiajalised 
kahjumid kaasatud tegutsejate jaoks nii 
kalamajanduses kui ka töötlevas 
tööstuses;

Or. es

Muudatusettepanek 1304
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) nii kaitse kui ka sotsiaal-majanduslike 
eesmärkide osas koguseliselt väljendatud 
eesmärkide saavutamise täpset ajalist 
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raamistikku;

Or. fr

Muudatusettepanek 1305
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ja realistlikku ajalist 
raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 1306
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) kõikide koguseliselt väljendatud 
eesmärkide saavutamise täpset ajalist 
raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 1307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide (d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
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saavutamise täpset ajalist raamistikku; saavutamise täpset ajalist raamistikku, 
sealhulgas eri alternatiivide sotsiaal-
majanduslikku hinnangut;

Or. es

Muudatusettepanek 1308
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ja realistlikku ajalist 
raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 1309
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) mis tahes võetavad meetmed peavad 
põhinema teaduslikel ja sotsiaal-
majanduslikel aruannetel, mille on sel 
eesmärgil koostanud STECF (kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomitee). 

Or. es


