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Muudatusettepanek 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastu 
kaitsemeetmed vastavalt artikli 17 lõikele 
1, teatavad sellistest meetmetest 
komisjonile, muudele huvitatud 
liikmesriikidele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele.

Liikmesriigid, kes võtavad vastu 
kaitsemeetmed vastavalt artikli 17 lõikele 
1, teatavad sellistest meetmetest 
komisjonile, muudele huvitatud 
liikmesriikidele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele, kes võtavad osa 
kõnealuste meetmete üle otsustamise 
protsessist.

Or. pt

Muudatusettepanek 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastu 
kaitsemeetmed vastavalt artikli 17 lõikele 
1, teatavad sellistest meetmetest 
komisjonile, muudele huvitatud
liikmesriikidele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele.

Liikmesriigid, kes võtavad vastu 
kaitsemeetmed, teevad seda koostöös 
pädevate piirkondlike omavalitsuste ning 
asjaomaste piirkondlike 
nõuandekomiteedega, kuna see on parim 
viis tagada, et need meetmed on 
kohandatud iga kalastuspiirkonna 
erijoonte, kalastamise eri tüüpide ja iga 
ala või piirkonna vajadustega. Nad 
teavitavad sellest kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega komisjoni ja teisi
huvitatud liikmesriike.

Or. es
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Muudatusettepanek 1690
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Hindamine
Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Or. es

Muudatusettepanek 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Hindamine
Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 1692
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust, tuginedes kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomitee 
eriteadmistel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1693
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Komisjon hindab artikli 17 lõike 1 alusel
perioodiliselt, alustades 2015. aastast ja 
seejärel vähemalt kord iga kolme aasta 
järel liikmesriikides kehtestatud
kaitsemeetmete rakendamist, 
nõuetekohasust ja tõhusust ning teeb 
tulemused avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1694
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 18 lõikude 2 või 3
alusel vastu võetud kaitsemeetmete 
eeskirjadele vastavust ja tõhusust ning 
hindab neid igal juhul vähemalt korra iga 
kolme aasta tagant või vastavalt 
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asjakohases mitmeaastases kavas 
sätestatule, ning annab nendest aru.

Or. en

Muudatusettepanek 1695
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides kooskõlas artikli 17 lõikega 
1 vastu võetud kaitsemeetmete
nõuetekohasust, järjepidevust,
eeskirjadele vastavust ja tõhusust.

Or. es

Muudatusettepanek 1696
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab, kas meetmed on 
kooskõlas mitmeaastaste kavadega ja 
vastavad artikli 17 sätetele ning artiklites 
2 ja 3 osutatud eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Mitmeaastased kavad on suunav raamistik kõikide kaitsemeetmete jaoks, mida liikmesriigid 
vastu võtavad. Komisjon peaks kavandatava hindamisega tagama liikmesriikide poolt vastu 
võetud kaitsemeetmete ja vastavate mitmeaastaste kavade vahelise järjepidevuse.

Muudatusettepanek 1697
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 2015. aastast ja pärast seda iga 
kolme aasta tagant korraldab komisjon 
mitmeaastaste kavade hindamist, ning 
tagab, et saadav teave lisatakse 
läbivaadatud plaanidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 1698
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab kõik vastavalt 
käesolevale artiklile tehtud hinnangud 
ning teeb kõnealuse teabe avalikult 
kättesaadavaks, avaldades selle 
asjakohastel veebilehtedel või lisades 
otselingi teabe juurde. Keskkonnaalasele 
teabele juurdepääsu kohta kohaldatakse 
määrusi 1049/2001/EÜ ja 1367/2006/EÜ.

Füüsilised ja juriidilised isikud,
a) keda otsus mõjutab või tõenäoliselt 
mõjutab, või
b) kellel on otsuse vastu piisav huvi,
võivad esitada komisjoni otsuse kohta 
vaide.
Sel eesmärgil loetakse punkti b 
tähenduses piisavaks iga artikli 4 d 
nõuetele vastava keskkonnakaitset või 
kalurite majandus- või sotsiaalhuvisid
edendava vabaühenduse huvi.
Komisjon võtab sellise vaide kohta vastu 
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otsuse 2 kuu jooksul pärast taotluse 
esitamist ja see on suunatud taotlejale.

Or. en

Muudatusettepanek 1699
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab eeskirjade rikkumise 
korral proportsionaalseid, hoiatavaid ja 
tõhusaid karistusmenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1700
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kooskõlas liidu asjaomaste kehtivate 
õigusaktidega tagavad huvitatud 
liikmesriigid, et kõikidele huvitatud 
pooltele antakse vastavalt artiklitele 17 ja 
18 varakult tõhus võimalus osaleda 
kaitsemeetmete koostamisel ja nende osas 
kokku leppimisel, kaasates võimaluse 
korral olemasolevaid haldusasutusi ja 
struktuure, sealhulgas piirkondlikke 
merekonventsioone, teaduslikke 
nõuandvaid asutusi ja nõuandekomisjone.
2. Liikmesriigid avaldavad ja teevad 
üldsusele arvamuste avaldamiseks 
kättesaadavaks kokkuvõtted 
kaitsemeetmete projekti kohta, mille 
vastuvõtmise kohta on vastavalt artiklile 
17 tehtud ettepanek, avaldades need 
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asjakohastel veebilehtedel või lisades 
otselingi teabe juurde.
3. Vastavalt direktiivile 2007/2/EÜ 
võimaldavad liikmesriigid oma ühise 
kalanduspoliitika rakendamise alaste 
ülesannete täitmiseks komisjonile 
juurdepääsu ja kasutusõigused 
materjalile, mis on koostatud artikli 19 
kohaselt seoses siseriiklike kaitsemeetmete 
koostamise ja kehtestamisega.
4. Keskkonnaalasele teabele juurdepääsu 
osas kohaldatakse direktiivi 2003/4/EÜ ja 
määrusi 1049/2001/EÜ ja 1367/2006/EÜ.
Füüsilised ja juriidilised isikud,
a) keda otsus mõjutab või tõenäoliselt 
mõjutab, või
b) kellel on otsuse vastu piisav huvi, või 
alternatiivina
c) kes väidavad, et nende õigusi rikutakse, 
kui liikmesriigi haldusmenetluse seadus 
nõuab seda eeltingimusena,
võivad esitada liikmesriigi pädevale
asutusele käesoleva artikli alusel tehtud 
otsuse kohta vaide.
Liikmesriigid määratlevad mõistete 
„piisav huvi ja „õiguste rikkumine” sisu.
Sel eesmärgil loetakse punkti b 
tähenduses piisavaks iga siseriikliku 
seaduse nõuetele vastava 
keskkonnakaitset või kalurite majandus-
või sotsiaalhuvisid edendava 
vabaühenduse huvi. Sellistel 
organisatsioonidel loetakse ka olevat 
õigused, mida on võimalik lõigus c 
nimetatud viisil rikkuda.
Pädeva asutuse otsuse peale võivad 
käesolevas lõikes nimetatud isikud esitada 
vaide kohtule või muule sõltumatule ja 
erapooletule avalikule asutusele, kelle 
pädevuses on kontrollida otsuse 
menetluslikku ja sisulist seaduslikkust 
Liikmesriigid määravad kindlaks kohtu 
või organi, kes on pädev asja menetlema.
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Or. en

Muudatusettepanek 1701
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Mitmeaastaste kavade raames kohustuste 
täitmatajätmise korral võetavad 
kaitsemeetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.
2. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:
a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või
c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.
3. Komisjoni võetud kaitsemeetmete 
eesmärk on tagada mitmeaastases kavas 
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sätestatud eesmärkide ja ülesannete 
täitmine. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1702
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Mitmeaastaste kavade raames kohustuste 
täitmatajätmise korral võetavad 
kaitsemeetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:
a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või
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c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.
3. Komisjoni võetud kaitsemeetmete 
eesmärk on tagada mitmeaastases kavas 
sätestatud eesmärkide ja ülesannete 
täitmine. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. es

Muudatusettepanek 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud
Mitmeaastaste kavade raames kohustuste 
täitmatajätmise korral võetavad 
kaitsemeetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:
a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või
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b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või
c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.
3. Komisjoni võetud kaitsemeetmete 
eesmärk on tagada mitmeaastases kavas 
sätestatud eesmärkide ja ülesannete 
täitmine. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastaste kavade raames kohustuste 
täitmatajätmise korral võetavad 
kaitsemeetmed

Mitmeaastaste kavade raames võetavad 
kaitsemeetmed

Or. en

Selgitus

Mitmeaastaste kavade koostamisel tuleks läbi vaadata kõik kaitseplaanid.

Muudatusettepanek 1705
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Vastavalt asutamislepingus kehtestatud 
eeskirjadele esitab komisjon ettepaneku, 
milles määratakse kindlaks mitmeaastaste 
kavadega hõlmatud kalavarude 
kaitsemeetmed, kui:

– puudub üksmeel liikmesriikide vahel, 
kellel on otsene huvi kalavarude vastu 
seoses mitmeaastase plaani 
rakendamiseks võetavate 
kaitsemeetmetega; 
– liikmesriigid, kellel on otsene huvi 
kalavarude vastu ei ole teatanud neid 
meetmeid komisjonile kuue kuu jooksul 
pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva, või

– artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks, või
– artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või
– artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Pärast piirkondlike 
nõuandekomisjonide arvamuse saamist 
võivad nõukogu ja Euroopa Parlament 
anda komisjonile volitused võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks mitmeaastaste kavadega 
hõlmatud kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 1707
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on artikli 17 kohaselt
kohustus või volitus meetmeid võtta, ei ole 
teatanud neid meetmeid komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 1708
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kuue kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 1709
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui huvitatud 
liikmesriigid, kellel on kohustus ja volitus 
koostada meetmeid ja nendes kokku 
leppida, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
mitmeaastase kava jõustumiskuupäeva.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, kui huvitatud 
liikmesriigid, kellel on artikli 17 kohaselt 
kohustus ja volitus koostada meetmeid ja 
nendes kokku leppida, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile 12 kuu jooksul 
pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 1710
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse pärast 
konsulteerimist nõuandekomisjonide ning 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega volitused võtta artikli 
55 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks mitmeaastaste kavadega 
hõlmatud kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile mitmeaastases 
kavas ettenähtud aja jooksul või selle 
puudumisel kolme kuu jooksul pärast
mitmeaastase kava jõustumiskuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva; kui aga mitmeaastase 
kavaga hõlmatud kalavarude 
kaitsemeetmete osas tuleb saavutada 
kokkulepe ja kooskõlastada neid 
meetmeid mitme liikmesriigiga, asub 
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komisjon seda protsessi hõlbustama ning 
pikendab eespool osutatud tähtaega 
täiendavalt ühe kuu võrra juhul, kui 
protsess on juba selgelt jõudnud 
konsensuse etappi.

Or. pt

Muudatusettepanek 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 18
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 1713
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 

1. Artikli 55 kohaselt delegeeritud
õigusaktide vastuvõtmisel arvestab 
komisjon iga liikmesriigi eriteadmistega, 
et määrata kindlaks mitmeaastaste 
kavadega hõlmatud kalavarude 
kaitsemeetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 17 kohaselt meetmeid võtta, 
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neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile
kuue kuu jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

Or. pt

Muudatusettepanek 1714
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

välja jäetud

a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või
c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 2. Pärast piirkondlike 
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artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

nõuandekomisjonide arvamuse saamist 
võivad nõukogu ja Euroopa Parlament 
anda komisjonile volitused võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks mitmeaastaste kavadega 
hõlmatud kalavarude kaitsemeetmed, kui:

Or. es

Muudatusettepanek 1716
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

2. Kui komisjon leiab, et

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga artikli 20 lõike 2 punktiga c. 
Komisjonil ei tohiks lubada ühepoolselt ja ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta 
liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepanek 1717
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

2. Komisjon võtab artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:
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Or. en

Muudatusettepanek 1718
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

2. Komisjonile antakse pärast 
konsulteerimist nõuandekomisjonide ning 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega volitused võtta artikli 
55 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks mitmeaastaste kavadega 
hõlmatud kalavarude kaitsemeetmed, kui:

Or. es

Muudatusettepanek 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui:

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, võttes arvesse 
olemasolevaid teaduslikke andmeid, kui:

Or. el

Muudatusettepanek 1720
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 20 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või

a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena ei vasta liikmesriigi meetmed 
mitmeaastase kava eesmärkidele või

Or. en

Selgitus

Grammatiline muutus artikli 20 lõike 2 sissejuhatava osa kohta tehtud muudatusettepanekuga 
sidumiseks.

Muudatusettepanek 1721
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või

b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada
eesmärki säilitada või taastada liikide 
populatsioon tasemel, mis võib 
2015. aastaks ületada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse ja 2020. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku majandusliku 
saagikuse, ning saavutada ja säilitada 
2020. aastaks hea keskkonnaseisund, 
samuti mitmeaastases kavas sätestatud 
eesmärke ja koguseliselt väljendatud 
ülesandeid, või

Or. en

Muudatusettepanek 1722
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või

b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena ei aita liikmesriigi meetmed 
tõhusalt saavutada mitmeaastases kavas 
sätestatud eesmärke ja koguseliselt 
väljendatud ülesandeid, või

Or. en

Selgitus

Grammatiline muutus artikli 20 lõike 2 sissejuhatava osa kohta tehtud muudatusettepanekuga 
sidumiseks.

Muudatusettepanek 1723
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud.

c) kui artikli 11 punkti i kohased 
ettevaatusabinõud on juba kasutusele 
võetud

Nad teatavad liikmesriigile oma arvamuse 
meetmete osas ja põhjendavad, miks nad 
leiavad, et meetmed ei ole kooskõlas 
mitmeaastase kavaga, ei vasta 
eesmärkidele või koguseliselt väljendatud 
ülesannetele, või ei käivita artikli 11 
punkti i kohased ettevaatusabinõude 
kasutuselevõttu.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks lubada ühepoolselt ja ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta 
liikmesriikide volitusi. Kõigepealt peaks komisjon selgitama, miks ta leiab, et liikmesriigi 
meede ei toimi. Sel juhul peaks liikmesriik saama aega olukorra parandamiseks.
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Muudatusettepanek 1724
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– c a) asjaomane huvitatud liikmesriik ei 
ole vastavalt artiklile 18 vastu võtnud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1725
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui komisjon esitab vastavalt lõikele 
2 oma arvamuse, on asjaomasel 
liikmesriigil oma meetmete kohaldamiseks 
aega kolm kuud, et viia need vastavusse 
mitmeaastase kava ja selle eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks lubada ühepoolselt ja ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta 
liikmesriikide volitusi. Kõigepealt peaks komisjon selgitama, miks ta leiab, et liikmesriigi 
meede ei toimi. Sel juhul peaks liikmesriik saama aega olukorra parandamiseks.

Muudatusettepanek 1726
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui liikmesriik ei ole oma meetmeid 
vastavalt lõikele 2 a muutnud, on 
komisjonil õigus vastavalt artiklile 55 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmete kindlaks 
määramiseks võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 1727
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Enne mis tahes delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 55 peab 
komisjon konsulteerima asjaomaste 
nõueandekomisjonide ning kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomiteega 
meetmete eelnõu ja sellele lisatud 
seletuskirja teemal.

Or. en

Selgitus

Kui komisjon võtab tagasi liikmesriigi volitused, peaks komisjonil olema liikmesriigiga 
samaväärne kohustus konsulteerida teadlaste ja sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 1728
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Komisjon võtab nõuetekohaselt 
arvesse asjaomaste nõuandekomisjonide 
ning kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee esitatud arvamusi ning, 
kui vastuvõetud lõplikud delegeeritud 
õigusaktid nendest arvamustest erinevad, 
esitab üksikasjalikud selgitused erinevuste 
kohta. Komisjon teeb kõik selleks, et 
kaasata konsulteerimisse varajases etapis 
ning avatud ja läbipaistval moel muud 
vastava püügipiirkonnaga seotud 
asjaomased sidusrühmad, et selgitada 
kavandatud meetmete väljatöötamisel 
välja kõikide asjaomaste poolte 
arvamused ja ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab selgitama oma eriarvamuse põhjusi.

Muudatusettepanek 1729
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni võetud kaitsemeetmete 
eesmärk on tagada mitmeaastases kavas 
sätestatud eesmärkide ja ülesannete 
täitmine. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimiseks artikli 20 lõikes 1 esitatud muudatusettepanekutega, millega soovitakse 
taastada seadusandlik tavamenetlus kui kaitsemeetmete võtmise tavaline kord.
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Muudatusettepanek 1730
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks tema 
algatusõigust, võtab komisjon vastu 
delegeeritud või rakendusakte ühiste 
soovituste alusel, mille osas on kokku 
leppinud otseste juhtimisalaste huvidega 
liikmesriigid. Need soovitused loetakse 
kooskõlas olevaks asjakohaste 
kaitsemeetmete ja/või mitmeaastase 
kavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 1731
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus

III osa – artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Liikmesriikide meetmed tõsise ohu korral 

mere bioloogilistele ressurssidele
1. Kui on tõendeid selle kohta, et mere 
bioloogiliste ressursside kaitset või mere 
ökosüsteemi säilimist ähvardab tõsine 
ning viivitamatut reageerimist nõudev oht, 
võib liikmesriik kehtestada erakorralisi 
meetmeid ohu vähendamiseks. Need 
erakorralised meetmed ei tohi kehtida 
kauem kui kuus kuud. Liikmesriik võib 
uue otsusega erakorralisi meetmeid 



PE491.361v01-00 28/171 AM\905830ET.doc

ET

pikendada kuni kuue kuu võrra.
2. Liikmesriik esitab lõikes 1 osutatud 
erakorralised meetmed üheaegselt nii 
komisjonile, muudele liikmesriikidele kui 
ka asjaomastele nõuandekomisjonidele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid toimivad oma kalavarudele lähemal kui komisjon ja saavad seetõttu paremini 
võtta erakorralisi meetmeid. Neil peaks selleks olema vastav volitus.

Muudatusettepanek 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Kalanduses rakendatakse kaasjuhtimise 
vahendeid ning lähtutakse piirkondadeks 
jaotumise põhimõttest ja alt-üles 
lähenemisviisist, kaasates lähimad 
ametiasutused, kalatööstuse, 
teadusasutused ja muud sidusrühmad. 
Tuleb soodustada piirkondliku 
nõuandekomisjoni kaasamist 
piirkondlikke meetmete koostamisse.

Or. es

Muudatusettepanek 1733
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEHNILISED MEETMED välja jäetud
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Or. es

Selgitus

II peatükk „Tehnilised meetmed” tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 1734
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed Tehniliste meetmete vastuvõtmise 
menetlus

Or. es

Muudatusettepanek 1735
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames osalevad liikmesriigid, 
kellel on vastavate kalavarude vastu
otsene huvi, tihedas koostöös pädeva 
nõuandekomiteega selle raamistikuga 
kooskõlas olevate meetmete koostamises, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Asjaomaste 
kalavarude vastu otseseid huve omavad
liikmesriigid tagavad, et sellised tehnilised 
meetmed:

Or. fr
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Muudatusettepanek 1736
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames esitatud meetmetega 
kooskõlas võivad liikmesriigid võtta vastu 
selle raamistikuga kooskõlas olevaid 
meetmeid, milles määratletakse nende lipu 
all sõitvate laevade suhtes kohaldatavad 
tehnilised meetmed. Liikmesriigid tagavad, 
et sellised tehnilised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 1737
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

1. Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse piirkondlikele 
kalavarude töörühmadele anda volitus
pärast konsulteerimist asjakohase 
nõuandekomiteega võtta oma pädevuse 
piires vastu selle raamistikuga kooskõlas 
olevaid meetmeid, milles määratletakse
liikmesriigi lipu all sõitvate laevade suhtes 
kohaldatavad tehnilised meetmed seoses 
nende vete varudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

2. Piirkondlikud kalavarude töörühmad 
tagavad, et vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
tehnilised meetmed:
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Or. es

Selgitus

Muudatus seoses piirkondlike kalavarude töörühmadega. 

Muudatusettepanek 1738
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames antakse liikmesriikidele 
volitus ja kohustus võtta vastu selle 
raamistikuga kooskõlas olevaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 1739
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse 
liikmesriikidele anda volitus võtta vastu 
selle raamistikuga kooskõlas olevaid 
meetmeid, milles määratletakse nende lipu 
all sõitvate laevade suhtes kohaldatavad 
tehnilised meetmed seoses nende vete 
varudega, mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 

1. Kui artikli 14 kohaselt on kehtestatud 
tehniliste meetmete raamistik, teevad 
huvitatud liikmesriigid vastavalt sellele 
raamistikule ja seal määratud 
tähtaegadeks tehniliste meetmete 
väljatöötamises ja nende osas 
kokkuleppimises omavahel koostööd, ning 
võimaluse korral konsulteerivad asjast 
huvitatud kolmandate isikutega ja 
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tagavad, et sellised tehnilised meetmed: koordineerivad oma tegevust nendega.
2. Kui artikli 14 kohaselt on kehtestatud 
tehniliste meetmete raamistik, mis ei kehti 
asjaomase geograafilise piirkonna kohta, 
peavad liikmesriigid vastavalt sellele 
raamistikule ja seal määratud 
tähtaegadeks välja töötama tehnilised 
meetmed, mida nad on tehniliste 
meetmete raamistiku kohaselt pädevad 
vastu võtma.
3. Lõike 1 kohased huvitatud liikmesriigid 
ja lõike 2 kohased mõjutatud liikmesriigid 
tagavad, et tehnilised meetmed töötatakse 
välja vastavalt nimetatud lõigetele.

Or. en

Muudatusettepanek 1740
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses liidu vete varudega, mille 
jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. es

Muudatusettepanek 1741
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse anda
liikmesriikidele volitus – tingimusel, et 
nad arvestavad nõuetekohaselt asjaomaste 
nõuandekomisjonide ja sidusrühmade 
seisukohtadega – võtta vastu selle 
raamistikuga kooskõlas olevaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses liidu vete varudega, mille 
jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. el

Muudatusettepanek 1743
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus koos piirkondlike 
ametiasutuste ja piirkondlike 
nõuandekomisjonidega võtta vastu selle 
raamistikuga kooskõlas olevaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. es

Muudatusettepanek 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ei ole leebemad, kui liidu kehtivate 
õigusaktidega ette nähtud meetmed.

d) ei lähe vastuollu ja on kooskõlas liidu 
kehtivate õigusaktidega ette nähtud
meetmetega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1745
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) meetmeid direktiivi 92/43/EMÜ IV 
lisas ja direktiivi 2009/147/EÜ VII lisas 
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loetletud liikide kaitseks kalapüügi mõju 
eest;

Or. en

Selgitus

Direktiividega peetakse silmas linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi. Ühise kalanduspoliitika 
artikkel 2 sätestab, et ühine kalanduspoliitika hõlmab keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid. Selles muudatusettepanekus täpsustatakse vajalikud meetmed, et kaitsta bioloogilist 
mitmekesisust kalapüügi mõju eest.

Muudatusettepanek 1746
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et liikmesriik ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul suutnud 
saavutada tulemusi, mis vastavalt 
käesolevale artiklile kasutusele võetud 
meetmetega oleks tulnud saavutada, 
tehakse sellele liikmesriigile liidu poolt 
järgmise aasta või aastate jooksul 
eraldatavatest kalapüügivõimalustest 
mahaarvamisi [artikli 16 kohaselt] ning 
sellele liikmesriigile tehtavad maksed 
lükatakse edasi või peatatakse või 
kohaldatakse ühise kalanduspoliitika 
alusel antava liidu rahalise abi suhtes 
finantskorrektsiooni [artikli 50]. Sellised 
meetmed on proportsionaalsed 
mittejärgimise olemuse, ulatuse, kestuse 
ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1747
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide vahel, kellel on otsene 
huvi kalapüügi vastu seoses meetmetega, 
mida võetakse tehniliste meetmete 
rakendamiseks, valitseb pärast pädevate 
nõuandekomisjonidega konsulteerimist 
üksmeel, võib neid meetmeid rangelt 
rakendusaktide abil rakendada. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 56 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1748
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta käesolevas 
artiklis ette nähtud eesmärkidel välja 
töötatud meetmete abil nõutud tulemusi, 
peatatakse või lõpetatakse asjaomasele 
liikmesriigile ühise kalanduspoliitika 
raames liidu rahalise abi andmine.

Or. en

Muudatusettepanek 1749
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide vahel, kellel on otsene 



AM\905830ET.doc 37/171 PE491.361v01-00

ET

huvi kalapüügi vastu seoses meetmetega, 
mida võetakse tehniliste meetmete 
rakendamiseks, ei ole pärast pädevate 
nõuandekomisjonidega konsulteerimist 
üksmeelt, siis komisjon esitab ettepaneku 
vastavalt aluslepingus kehtestatud 
eeskirjadele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1750
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Liikmesriigi tehnilistest meetmetest 
teavitamine
Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.

Or. es

Selgitus

Selline teavitamine ei ole enam vajalik, kuna delegeeritud õigusakte enam ei kasutata ja 
pakutud protseduur on kaasotsustamismenetlus.

Muudatusettepanek 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
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artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.

artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele, isegi 
kui neid kohaldatakse üksnes tehnilisi 
meetmeid vastuvõtva liikmesriigi lipu all 
sõitvate laevade suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 1752
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.

1. Liikmesriigid, kes koostavad vastavalt 
artiklile 21 tehnilisi meetmeid, teatavad 12 
kuu jooksul pärast vastavate tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumist 
kavandatavatest meetmetest, mille suhtes 
on kokku leppinud mõned või kõik 
liikmesriigid, komisjonile, muudele 
huvitatud liikmesriikidele, huvitatud 
kolmandatele osapooltele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele.

2. Kui kõnealused tehnilised meetmed on 
heaks kiitnud kõik asjast huvitatud 
liikmesriigid vastavalt artikli 21 lõikele 1 
või kui need on vastu võetud liikmesriigi 
poolt vastavalt artikli 21 lõikele 2, siis 
sellised liikmesriigid või huvitatud 
liikmesriigid kehtestavad kokkulepitud või 
vastuvõetud tehniliste meetmete 
rakendamiseks siseriiklikud meetmed 
ning teevad kõnealused meetmed 6 kuu 
jooksul sellisest jõustamisest teatavaks 
komisjonile, teistele liikmesriikidele 
huvitatud kolmandatele osapooltele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.
3. Kui kõik asjast huvitatud liikmesriigid 
ei ole kõnealuste tehniliste meetmetega 
nõus, siis vastavalt artiklile 24 
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kehtestavad kõik selles kokku leppinud 
huvitatud liikmesriigid siseriiklikud 
meetmed nimetatud tehniliste meetmete 
rakendamiseks ning teevad kõnealused 
meetmed 6 kuu jooksul sellisest 
jõustamisest teatavaks komisjonile, 
teistele liikmesriikidele, huvitatud 
kolmandatele osapooltele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele.
4. Komisjon avaldab kõik vastavalt 
käesolevale artiklile vastu võetud 
tehnilised meetmed ning teeb kõnealuse 
teabe avalikult kättesaadavaks, avaldades 
selle asjakohastel veebilehtedel või lisades 
otselingi teabe juurde. Keskkonnaalasele 
teabele juurdepääsu osas kohaldatakse 
määrusi 1049/2001/EÜ ja 1367/2006/EÜ.
Füüsilised ja juriidilised isikud,
a) keda otsus mõjutab või tõenäoliselt 
mõjutab, või
b) kellel on otsuste vastu piisav huvi, või 
alternatiivina
c) kes väidavad, et nende õigusi rikutakse, 
kui liikmesriigi haldusmenetluse seadus 
nõuab seda eeltingimusena,
võivad esitada liikmesriigi pädevale 
asutusele käesoleva artikli alusel tehtud 
otsuse kohta vaide.
Liikmesriigid määratlevad mõistete 
„piisav huvi ja „õiguste rikkumine” sisu.
Sel eesmärgil loetakse punkti b 
tähenduses piisavaks iga siseriikliku 
seaduse nõuetele vastava 
keskkonnakaitset või kalurite majandus-
või sotsiaalhuvisid edendava 
vabaühenduse huvi. Sellistel 
organisatsioonidel loetakse ka olevat 
õigused, mida on võimalik lõigus c 
nimetatud viisil rikkuda.
Pädeva asutuse otsuse peale võivad 
käesolevas lõikes nimetatud isikud esitada 
vaide kohtule või muule sõltumatule ja 
erapooletule avalikule asutusele, kelle 
pädevuses on kontrollida otsuse 
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menetluslikku ja sisulist seaduslikkust.
Liikmesriigid määravad kindlaks kohtu 
või organi, kes on pädev asja menetlema.
5. Liikmesriigil ei ole õigust kasutada 
õigusi mis tahes kalapüügivõimalustele, 
mida võib kohaldada mitmeaastase 
kavaga hõlmatud kalavarudele ja/või 
vastavale geograafilisele piirkonnale ega 
tegeleda kalapüügiga, mis on 
eelnimetatuga seotud, välja arvatud siis 
kui: 
a) huvitatud liikmesriik kiidab tehnilised 
meetmed heaks või muu liikmesriik võtab 
need käesoleva artikli alusel vastu, ning 
jõustab need siseriiklike meetmetega, või
b) komisjon võtab need vastavalt artiklile 
20 vastu, ning need on sellise liikmesriigi 
suhtes kohaldatavad.
6. Kui komisjon leiab, et liikmesriik ei ole 
ettenähtud tähtaja jooksul suutnud 
saavutada tulemusi, mis vastavalt 
käesolevale artiklile kasutusele võetud 
meetmetega oleks tulnud saavutada, 
tehakse sellele liikmesriigile liidu poolt 
järgmise aasta või aastate jooksul 
eraldatavatest kalapüügivõimalustest 
mahaarvamisi [artikli 16 kohaselt] ning 
sellele liikmesriigile tehtavad maksed 
lükatakse edasi või peatatakse või 
kohaldatakse ühise kalanduspoliitika 
alusel antava liidu rahalise abi suhtes 
finantskorrektsiooni [artikli 50]. Sellised 
meetmed on proportsionaalsed 
mittejärgimise olemuse, ulatuse, kestuse 
ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 22 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.

Liikmesriigid, kes võtavad vastu tehnilised 
meetmed vastavalt artikli 21 lõikele 1, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele, kes 
võtavad osa kõnealuste meetmete üle 
otsustamise protsessist.

Or. pt

Muudatusettepanek 1754
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Hindamine

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides 
kehtestatud tehniliste meetmete 
nõuetekohasust ja tõhusust.

Or. es

Muudatusettepanek 1755
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud 
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust.

Komisjon hindab artikli 21 lõike 1 alusel, 
alustades 2015. aastast ja seejärel 
vähemalt kord iga kolme aasta järel
liikmesriikides kehtestatud tehniliste 
meetmete rakendamist, nõuetekohasust ja 
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tõhusust ning teeb selle hindamise 
tulemused avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata
liikmesriikides artikli 22 lõigu 2 või 3
alusel vastu võetud tehniliste meetmete
eeskirjadele vastavust ja tõhusust ning 
hindab neid igal juhul vähemalt korra iga 
kolme aasta tagant või vastavalt 
asjakohases tehniliste meetmete 
raamistikus sätestatule, ning annab 
nendest aru.

Or. en

Muudatusettepanek 1757
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud 
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud 
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust. Selliste hindamiste järeldused 
lisatakse liikmesriikide poolt vastu võetud 
tehniliste meetmete üldisele 
hindamisaruandele, mille komisjon esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga 
kolme aasta tagant.

Or. es
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Muudatusettepanek 1758
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab kõik vastavalt 
käesolevale artiklile tehtud hinnangud, ja 
teeb kõnealuse teabe avalikult 
kättesaadavaks, avaldades selle 
asjakohastel veebilehtedel või lisades 
otselingi teabe juurde. Keskkonnaalasele 
teabele juurdepääsu osas kohaldatakse 
määrusi 1049/2001/EÜ ja 1367/2006/Eü.
Füüsilised ja juriidilised isikud,
a) keda otsus mõjutab või tõenäoliselt 
mõjutab, või
b) kellel on otsuse vastu piisav huvi,
võivad esitada komisjoni otsuse kohta 
vaide.
Sel eesmärgil loetakse punkti b 
tähenduses piisavaks iga artikli 4 d 
nõuetele vastava keskkonnakaitset või 
kalurite majandus- või sotsiaalhuvisid 
edendava vabaühenduse huvi.
Komisjon võtab sellise vaide kohta vastu 
otsuse [kahe] kuu jooksul pärast taotluse 
esitamist ja see on suunatud taotlejale.

Or. en

Muudatusettepanek 1759
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas liidu asjaomaste kehtivate 
õigusaktidega tagavad huvitatud 
liikmesriigid vastavalt artikli 21 lõikele 1, 
ja liikmesriigid vastavalt artikli 21 lõikele 
2, et kõikidele huvitatud pooltele antakse 
vastavalt artiklitele 21 ja 22 varakult 
tõhus võimalus osaleda tehniliste 
meetmete koostamisel ja nende osas 
kokku leppimisel, kaasates võimaluse 
korral olemasolevaid haldusasutusi ja 
struktuure, sealhulgas piirkondlikke 
merekonventsioone, teaduslikke 
nõuandvaid asutusi ja nõuandekomisjone.
 Liikmesriigid avaldavad ja teevad 
üldsusele arvamuste avaldamiseks 
kättesaadavaks kokkuvõtted 
kaitsemeetmete kohta, mille vastuvõtmise 
kohta on vastavalt artiklile 22 tehtud 
ettepanek, avaldades need asjakohastel 
veebilehtedel või lisades otselingi teabe 
juurde.
Vastavalt direktiivile 2007/2/EÜ 
võimaldavad liikmesriigid oma ühise 
kalanduspoliitika rakendamise alaste 
ülesannete täitmiseks komisjonile 
juurdepääsu ja kasutusõigused 
materjalile, mis on koostatud artikli 22 
kohaselt seoses siseriiklike tehniliste 
meetmete koostamise ja kehtestamisega.
Keskkonnaalasele teabele juurdepääsu 
osas kohaldatakse direktiivi 2003/4/EÜ ja 
määrusi 1049/2001/EÜ ja 1367/2006/EÜ.
Füüsilised ja juriidilised isikud,
a) keda otsus mõjutab või tõenäoliselt 
mõjutab, või
b) kellel on otsuste vastu piisav huvi, või 
alternatiivina
c) kes väidavad, et nende õigusi rikutakse, 
kui liikmesriigi haldusmenetluse seadus 
nõuab seda eeltingimusena,
võivad esitada liikmesriigi pädevale 
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asutusele käesoleva artikli alusel tehtud 
otsuse kohta vaide.
Liikmesriigid määratlevad mõistete 
„piisav huvi ja „õiguste rikkumine” sisu.
Sel eesmärgil loetakse punkti b 
tähenduses piisavaks iga siseriikliku 
seaduse nõuetele vastava 
keskkonnakaitset või kalurite majandus-
või sotsiaalhuvisid edendava 
vabaühenduse huvi. Sellistel 
organisatsioonidel loetakse ka olevat 
õigused, mida on võimalik lõigus c 
nimetatud viisil rikkuda.
Pädeva asutuse otsuse peale võivad 
käesolevas lõikes nimetatud isikud esitada 
vaide kohtule või muule sõltumatule ja 
erapooletule avalikule asutusele, kelle 
pädevuses on kontrollida otsuse 
menetluslikku ja sisulist seaduslikkust. 
Liikmesriigid määravad kindlaks kohtu 
või organi, kes on pädev asja menetlema.

Or. en

Muudatusettepanek 1760
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Tehniliste meetmete raames kohustuste 

täitmatajätmise korral võetavad meetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid 
võtta, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste meetmete raamistiku 
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jõustumiskuupäeva.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 
artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud
a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.
3. Komisjoni poolt vastu võetud 
kaitsemeetmed tagavad tehniliste 
meetmete raamistiku eesmärkide 
järgimise. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1761
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Tehniliste meetmete raames kohustuste 

täitmatajätmise korral võetavad meetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid 
võtta, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste meetmete raamistiku 
jõustumiskuupäeva.
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2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 
artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud
(a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või
(b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.
3. Komisjoni poolt vastu võetud 
kaitsemeetmed tagavad tehniliste 
meetmete raamistiku eesmärkide 
järgimise. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. es

Selgitus

Käesolevas lõikes sätestatud meetmed on põhimeetmed, mida ei saa reguleerida delegeeritud 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Tehniliste meetmete raames kohustuste 

täitmatajätmise korral võetavad meetmed
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid 
võtta, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
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tehniliste meetmete raamistiku 
jõustumiskuupäeva.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 
artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud
a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.
3. Komisjoni poolt vastu võetud 
kaitsemeetmed tagavad tehniliste 
meetmete raamistiku eesmärkide 
järgimise. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 1763
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid 
võtta, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste meetmete raamistiku 
jõustumiskuupäeva.

1. Vastavalt asutamislepingus kehtestatud 
eeskirjadele esitab komisjon ettepaneku, 
milles määratakse kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui:

– puudub üksmeel liikmesriikide vahel, 
kellel on otsene huvi kalavarude vastu 
seoses tehniliste meetmete raamistiku 
rakendamiseks võetavate tehniliste 
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meetmetega, või 
– liikmesriigid, kellel on otsene huvi 
kalavarude vastu ei ole teatanud neid 
meetmeid komisjonile kuue kuu jooksul 
pärast tehniliste meetmete 
jõustumiskuupäeva, või
– liikmesriigi meetmeid ei loeta olevat 
kooskõlas tehniliste meetmete raamistikus 
seatud eesmärkidega, või
– liikmesriigi meetmeid ei loeta tõhusalt 
saavutavat tehniliste meetmete 
raamistikus seatud eesmärke.

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimiseks artikli 21 lõikes 1 esitatud muudatusettepanekutega, millega soovitakse 
taastada seadusandlik tavamenetlus kui kaitsemeetmete võtmise tavaline kord.

Muudatusettepanek 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

1. Pärast piirkondlike 
nõuandekomisjonide arvamuse saamist 
võivad nõukogu ja Euroopa Parlament 
anda komisjonile volitused võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks tehniliste meetmete 
raamistikku kuuluvad tehnilised meetmed, 
kui liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 
21 kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast tehniliste meetmete 
raamistiku jõustumiskuupäeva.

Or. es
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Muudatusettepanek 1765
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

1. Komisjon võtab artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et määrata 
kindlaks tehniliste meetmete raamistikku 
kuuluvad tehnilised meetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on artikli 21 kohaselt
volitused või kohustus meetmeid võtta, ei 
ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 1766
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui huvitatud liikmesriigid, 
kellel on volitus või kohustus artikli 21
lõike 1 kohaselt tehnilisi meetmeid võtta,
ning liikmesriigid, kes on tehnilised 
meetmed vastu võtnud vastavalt artikli 21 
lõikele 2, ei ole teatanud neid meetmeid 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste meetmete raamistiku 
jõustumiskuupäeva. Komisjonile antakse 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, kui huvitatud liikmesriigid, 
kellel on artikli 21 lõike 1 kohaselt 
kohustus ja volitus koostada tehnilisi 
meetmeid ja nendes kokku leppida, ning 
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liikmesriigid, kes on tehnilised meetmed 
artikli 21 lõike 2 kohaselt vastu võtnud, ei 
ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
[12] kuu jooksul pärast mitmeaastase 
kava [vastu võtmise] [jõustumise] 
kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 1767
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile
tehniliste meetmete raamistikus ette 
nähtud ajavahemiku vältel, või sellise 
sätte puudumisel kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste meetmete raamistiku 
jõustumiskuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 1768
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 

välja jäetud
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artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud
a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või
b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.

Or. fr

Muudatusettepanek 1769
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised
meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 
artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud

2. Kui komisjon leiab, et liikmesriikide
meetmed

Or. en

Selgitus

See muudatus toimib koos muudatusega artikli 24 lõike 2 punktiga. Komisjonil ei tohiks 
lubada ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepanek 1770
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehnilised 

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 55 
tehniliste meetmete kindlaks määramiseks 
vastu delegeeritud õigusaktid, kui:
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meetmed, kui liikmesriigi meetmed on 
artikli 23 kohaselt läbiviidud hindamise 
tulemusel tunnistatud

a) artikli 23 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed 
tunnistatud tehniliste meetmete raamistikus 
kehtestatud eesmärkidele mittevastavaks;
või

b) artikli 23 alusel teostatud hindamise 
tulemusena ei täida liikmesriigi meetmed 
tõhusalt tehniliste meetmete raamistikus 
kehtestatud eesmärke; või
c) asjaomane huvitatud liikmesriik ei ole 
vastavalt artiklile 21 vastu võtnud 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1771
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 24 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1772
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 24 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele mittevastavaks või

a) ei vasta tehniliste meetmete raamistiku 
eesmärkidele või
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Or. en

Selgitus

See muudatus toimib koos muudatusega artikli 24 lõike 2 punktiga. Komisjonil ei tohiks 
lubada ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta liikmesriikide volitusi.

Muudatusettepanek 1773
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1774
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke.

b) ei aita tõhusalt saavutada tehniliste 
meetmete raamistikuga ette nähtud 
eesmärke.

Nad teatavad liikmesriigile oma arvamuse 
meetmete osas ja põhjendavad, miks nad 
leiavad, et meetmed ei ole kooskõlas
tehniliste meetmete raamistikuga või ei 
täida selle eesmärke.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks lubada ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta liikmesriikide volitusi. 
Kõigepealt peaks ta teatama liikmesriigile, miks ta arvab, et tehnilised meetmed ei toimi.
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Muudatusettepanek 1775
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui komisjon esitab vastavalt lõikele 
2 oma arvamuse, on asjaomasel 
liikmesriigil oma meetmete kohaldamiseks 
aega kolm kuud, et viia need vastavusse 
tehniliste meetmete raamistiku ja selle 
eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks lubada ilma nõuetekohase menetluseta ära võtta liikmesriikide volitusi. 
Liikmesriikidele tuleks anda aega oma meetmeid kohandada.

Muudatusettepanek 1776
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui liikmesriik ei ole oma meetmeid 
vastavalt lõikele 2 a muutnud, on 
komisjonil õigus vastavalt artiklile 55 
tehniliste meetmete raamistikku kuuluvate 
tehniliste meetmete kindlaks määramiseks 
võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 1777
Ian Hudghton
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Enne mis tahes delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist vastavalt artiklile 55, peab 
komisjon konsulteerima asjaomaste 
nõueandekomisjonide ning kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomiteega 
meetmete eelnõu ja sellele lisatud 
seletuskirja teemal.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks tehniliste meetmete rakendamisel olla vähem kohustusi kui 
liikmesriikidel.

Muudatusettepanek 1778
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Komisjon võtab nõuetekohaselt 
arvesse asjaomaste nõuandekomisjonide 
ning kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee esitatud arvamusi ning, 
kui vastuvõetud lõplikud delegeeritud 
õigusaktid nendest arvamustest erinevad, 
esitavad üksikasjalikud selgitused 
erinevuste kohta. Komisjon teeb kõik 
selleks, et kaasata konsulteerimisse 
varajases etapis ning avatud ja 
läbipaistval moel muud vastava 
püügipiirkonnaga seotud asjaomased 
sidusrühmad, et selgitada kavandatud 
meetmete väljatöötamisel välja kõikide 
asjaomaste poolte arvamused ja 
ettepanekud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1779
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni poolt vastu võetud 
kaitsemeetmed tagavad tehniliste 
meetmete raamistiku eesmärkide 
järgimise. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavusse viimiseks artikli 21 lõikes 1 esitatud muudatusettepanekutega, millega soovitakse 
taastada seadusandlik tavamenetlus kui kaitsemeetmete võtmise tavaline kord.

Muudatusettepanek 1780
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
Nõuandekomisjonide 
konsulteerimistegevus

1. Äärepoolseimate piirkondade 
nõuandekomisjon moodustatakse 
kooskõlas artikliga 53.

2. Sisevete kalapüügi nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide meetmed, mida 
kohaldatakse üksnes nende lipu all 
sõitvate kalalaevade suhtes

Liikmesriigi meetmed

Or. en

Muudatusettepanek 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib vastu võtta liidu vete 
kalavarude kaitsemeetmeid juhul, kui need 
meetmed:

Liikmesriik või rühm liikmesriike võib 
vastu võtta meetmeid mere bioloogiliste 
ressursside või mere ökosüsteemi kaitseks
liidu vetes juhul, kui need meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 1783
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib vastu võtta liidu vete 
kalavarude kaitsemeetmeid juhul, kui need 
meetmed:

Liikmesriik võtab vastu liidu vete 
kalavarude kaitsemeetmeid juhul, kui need 
meetmed:

Or. en
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Muudatusettepanek 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa 3 – artikkel 25 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on kohaldatavad üksnes asjaomase 
liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade 
suhtes või kui püügiga ei tegele kalalaev, 
siis asjaomases liikmesriigis elavate
isikute suhtes;

a) on kohaldatavad üksnes asjaomase 
liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade 
suhtes või kui püügiga ei tegele kalalaev, 
siis asjaomase liikmesriigi juriidiliste või 
füüsiliste isikute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ei ole leebemad, kui liidu kehtivate 
õigusaktidega ette nähtud meetmed.

c) ei lähe vastuollu ja on kooskõlas liidu 
kehtivate õigusaktidega ette nähtud
meetmetega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1786
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Liikmesriik teatab kontrolli eesmärgil 
teistele asjaomastele liikmesriikidele 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 
vastuvõetud sätetest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1787
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik või liikmesriikide rühm võib 
võtta meetmeid seoses kalapüügiga ELi 
vetes, et tagada vastavus direktiiviga 
1992/43/EMÜ, direktiiviga 2009/147/EÜ 
ja direktiiviga 2008/56/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 1788
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetega seotud 
teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1789
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi meetmed 12 meremiili laiuses 
vööndis

Liikmesriigi meetmed 12 meremiili laiuses 
vööndis või juhul, kui territoriaalveed ei 
ulatu 12-miili piirini, siis neis vetes
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Or. es

Muudatusettepanek 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi mõju 
minimeerimiseks mere ökosüsteemide
kaitsele võtta mittediskrimineerivaid 
meetmeid 12 meremiili kaugusel oma 
lähtejoonest, tingimusel et liit ei ole selle 
konkreetse ala suhtes kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning selleks, et täita 
muude vee elusressurssidega seotud 
eesmärke ja säilitada või parandada mere 
ökosüsteemide kaitsestaatust, võtta 
mittediskrimineerivaid meetmeid 12 
meremiili kaugusel oma lähtejoonest, 
tingimusel et liit ei ole selle konkreetse ala 
suhtes kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi mõju 
minimeerimiseks mere ökosüsteemide 
kaitsele võtta mittediskrimineerivaid 
meetmeid 12 meremiili kaugusel oma 
lähtejoonest, tingimusel et liit ei ole selle 
konkreetse ala suhtes kehtestanud kaitse-
ja majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi mõju 
minimeerimiseks mere ökosüsteemide 
kaitsele võtta mittediskrimineerivaid 
meetmeid 12 meremiili kaugusel oma 
lähtejoonest, tingimusel et liit ei ole
kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid selle konkreetse ala 
suhtes ega meetmeid, mis tegeleksid 
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sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud
meetmetest.

konkreetselt kõnealuse liikmesriigi poolt 
kindlaks tehtud probleemiga. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega satu vastuollu 
ning on kooskõlas kehtivates liidu 
õigusaktides sätestatud meetmetega.

Or. pt

Muudatusettepanek 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse-
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
võetakse need meetmed vastu alles pärast 
meetmete eelnõu ja sellega kaasas oleva 
seletuskirja arutamist komisjoni, 
asjaomaste liikmesriikide ja asjaomaste 
nõuandekomisjonidega.

2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse-
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
võetakse need meetmed vastu alles pärast 
meetmete eelnõu ja sellega kaasas oleva 
seletuskirja arutamist komisjoni, 
asjaomaste liikmesriikide ja asjaomaste 
nõuandekomisjonidega maksimaalselt ühe 
kuu jooksul.

Or. pt

Muudatusettepanek 1793
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada komisjonile oma kirjalikud 
märkused viie tööpäeva jooksul alates 
teavitamise kuupäevast. Komisjon 
kinnitab või tühistab meetme või teeb 
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selles muudatused 15 tööpäeva jooksul 
alates teatamise kuupäevast. Komisjoni 
otsusest teatatakse kohe asjaomastele 
liikmesriikidele. Käesolev otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1794
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teevad käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetega seotud 
teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Liikmesriigi varude taastumise 

piirkonnad
1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
rannikualadel elupaikade, sealhulgas 
kudemis-, kasvu- ja toitumisalade kaitseks 
varude taastumise piirkondade 
võrgustiku.
2. Varude taastumise piirkonnad 
hõlmavad vähemalt 20% liikmesriigi 
rannikualadest ja esindavad kõiki 
asjakohaseid elupaiku. Vähemalt 70% 
igast varude taastumise piirkonnast 
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koosneb aladest, mis on varem (2008 kuni 
2011, viimane kaasa arvatud) 
logiraamatute ja laevaseiresüsteemide 
andmetel olnud kalastusvööndid.
3. Varude taastumise piirkondade 
võrgustik rajatakse aastaks 2018.
4. Igasugune kalapüük varude taastumise 
piirkonnas keelatakse.
5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
vajalikud andmed tõendamaks, et varude 
taastumise piirkonnad vastavad lõike 2 
nõuetele.
6. Kui komisjon leiab, et varude 
taastumise piirkondade võrgustik ei ole 
piisav lõike 2 nõuetele vastavuse 
saavutamiseks, palub ta liikmesriigil teha 
vajalikud muudatused. Kui liikmesriik ei 
ole ühe aasta jooksul alates komisjoni 
taotlusest oma võrku kohandanud, on 
komisjonil õigus vastavalt artiklile 55 
vastu võetud delegeeritud õigusaktidega 
kehtestada täiendavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 b
Liikmesriigi erakorralised meetmed

1. Kui on tõendeid, et liikmesriigi 
jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste 
alla kuuluvates vetes ähvardab vee 
elusressursside või mere ökosüsteemi 
säilimist kalapüügitegevusest tulenev 
tõsine ja ettenägematu oht ning 
igasugune põhjendamatu viivitus võib 
tekitada raskesti heastatavat kahju, võib 



AM\905830ET.doc 65/171 PE491.361v01-00

ET

kõnealune liikmesriik võtta erakorralisi 
meetmeid kestusega kuni kolm kuud.
2. Kui liikmesriigis vastu võetavad 
erakorralised meetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade 
tegevust, võetakse need meetmed vastu 
alles pärast meetmete eelnõu ja sellega 
kaasas oleva seletuskirja arutamist 
komisjoni, asjaomaste liikmesriikide ja 
asjaomaste nõuandekomisjonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 3 – artikkel 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 c
Liikmesriigi territoriaalsed haldusüksused
1. Liikmesriigid võivad kehtestada oma 
territoriaalvetes püügipiirkondade tarbeks 
territoriaalsed haldusüksused. Sellised 
üksused hõlmavad geograafiliselt 
piiritletud kalastuspiirkonda, kus 
liikmesriik määrab üksikutele kaluritele 
või rühmale püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele kalapüügiks 
tühistatavad, eksklusiivsed ja 
mitteülekantavad kasutamisõigused.
2. Liikmesriik, kes võtab kasutusele 
territoriaalsete haldusüksuste süsteemi, 
teatab sellest komisjonile.
3. Liikmesriigid, kelle rannikuveed 
asuvad Vahemeres, kehtestavad oma 
Vahemere püügipiirkondade tarbeks 
territoriaalsed haldusüksused hiljemalt 
2015. aastaks. Vahemere vetes loetakse 
üksikud territoriaalsed haldusüksused või 
vastavalt vajadusele, nende rühmad, 
püügipiirkonna üksuseks, mida vastavalt 
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artiklile 9 reguleerivad mitmeaastased 
kavad.
4. Kui komisjon leiab, et liikmesriigi 
Vahemeres asuv territoriaalsete 
haldusüksuste võrgustik ei ole piisav lõike 
1 nõuetele vastavuse saavutamiseks, palub 
ta liikmesriigil teha vajalikud 
muudatused. Kui liikmesriik ei ole ühe 
aasta jooksul alates komisjoni taotlusest 
oma võrku kohandanud, on komisjonil 
õigus vastavalt artiklile 55 vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega kehtestada 
täiendavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemide kehtestamine
1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:
a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja
b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.
2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1799
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemide kehtestamine
1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:
a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja
b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.
2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. fr

Muudatusettepanek 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 
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süsteemide kehtestamine
1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:
a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja
b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.
2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. fr

Muudatusettepanek 1801
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemide kehtestamine
1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:
(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja
(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.
2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
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püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. pt

Muudatusettepanek 1802
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemide kehtestamine

Liikmesriikide kalapüügivõimaluste 
jaotamise süsteemide kehtestamine

Or. en

Muudatusettepanek 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide
süsteemide kehtestamine

Kalapüügivõimaluste jaotamise
süsteemide kehtestamine

Or. en

Muudatusettepanek 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kehtestada vabatahtliku
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püügikontsessioonide süsteemi: ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi:

Or. en

Muudatusettepanek 1805
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib valida, kas 
kehtestada oma kalalaevastiku ükskõik 
millisele osale ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi või mõne 
muu õigustel põhineva haldamissüsteemi:

Or. en

Muudatusettepanek 1806
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2015 kehtestada
püügikontsessioonide süsteemi:

Or. it

Muudatusettepanek 1807
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt ...* 
individuaalsete püügikontsessioonide 
süsteemi kõikidele kalalaevadele, kes 
püüavad kala varudest, mille kohta on 
vastavalt artiklile 16 välja antud liidu 
kalapüügivõimalused, ning iga asjaomane 
liikmesriik kehtestab 
püügikontsessioonide süsteemi ka kõikide 
laevade jaoks, kes sellest kalavarust kala 
püüavad.
______________
(*ELT, palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.)

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostajate arvates peaksid muudatusettepanekus 143 nimetatud 
püügikontsessioonid olema ülekantavad. Selgitades, et kalapüügi kontsessioonid on 
„individuaalsed”, teeme olulise sammu ülekantavuse poole. Kontsessioonide individuaalsus 
võib aidata ka tugevdada kalurite vastutustunnet ressursi suhtes.

Muudatusettepanek 1808
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab süsteemi sellele 
liikmesriigile vastavalt liidu seadustele 
eraldatud püügivõimaluste jaotamiseks. 
Kõnealune liikmesriik teeb jaotamise 
süsteemi komisjonile teatavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1809
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kehtestada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalustele juurdepääsu lubamine peaks vastama kohalikele ja riigisisestele 
tingimustele, seega ei tohiks ülekantavad püügikontsessioonid olla üks ja ainus kohustuslik 
süsteem. Liikmesriikidele peaks olema tagatud paindlikkus kohandada kalapüügivõimalustele 
juurdepääsulubade andmise süsteemi selliselt, et see vastaks kõige paremini nende riigi 
tingimustele.

Muudatusettepanek 1810
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kehtestada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud üleantavad püügikvoodid võivad kujutada endast märkimisväärset ohtu 
rannikualade väikestele kalastuskogukondadele ning nad ei lahenda kalapüügi struktuurset 
liigse tootmisvõimsuse probleemi.

Muudatusettepanek 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik otsustab oma lipu all 
sõitvate laevade puhul ise, millist meetodit 
talle ühenduse õigustiku kohaselt 
määratud kalapüügivõimaluste 
eraldamisel kasutada. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. en

Muudatusettepanek 1812
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab talle eraldatud 
kalapüügivõimaluste alusel hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

Or. es

Muudatusettepanek 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt ...* 
individuaalsete püügikontsessioonide 
süsteemi kõikidele kalalaevadele, kes 
püüavad kala varudest, mille kohta on 
vastavalt artiklile 16 välja antud liidu 
kalapüügivõimalused, ning iga asjaomane 
liikmesriik kehtestab 
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püügikontsessioonide süsteemi ka kõikide 
laevade jaoks, kes sellest kalavarust kala 
püüavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib soovi korral
hiljemalt 31. detsembriks 2013 kehtestada
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi:

Or. el

Muudatusettepanek 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab
piirkonnapõhise ühise kalanduspoliitika 
alusel hiljemalt 31. detsembriks 2013
vabatahtliku ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, et 
kohandada püügivõimsust 
kalapüügivõimalustega:

Or. pt

Muudatusettepanek 1816
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Püügikontsessioonide süsteem avamere 
laevastiku jaoks kehtestatakse ühe aasta 
jooksul alates uue ühise kalanduspoliitika 
jõustumisest.

Or. es

Muudatusettepanek 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi avamere-
ja kaugpüügilaevastiku jaoks:

Or. es

Muudatusettepanek 1818
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Liikmesriigid, kes koostavad 
vabatahtliku ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, jätavad 
sellest välja:

Or. es
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Muudatusettepanek 1819
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kehtestada vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele 
diferentseeritud ja vabatahtliku
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi:

Or. pt

Muudatusettepanek 1820
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1821
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1825
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele
kalalaevadele ja

a) kõigile kalalaevadele, mis ei ole 
hõlmatud käesoleva määruse artiklis 5 
sätestatud väikesemahulise kalapüügi 
laevastiku mõistega;

Or. es

Muudatusettepanek 1826
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele; ning

a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele, mis teevad rohkem kui 24 
tundi kestvaid kalastusretki; ning

Or. es

Selgitus

Mõningatel juhtudel võivad geograafiliste või klimaatiliste tegurite tõttu väikesemahulise 
kalapüügiga tegelevasse laevastikku kuuluda üle 12 meetri pikad laevad.

Muudatusettepanek 1827
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

a) kõigile alla 15-meetristele laevadele, 
mis kalastavad rannikul või sellega 
piirnevate sisevete või mere 
püügipiirkondades, mida käitavad 
füüsilisest isikust kalurid või 
pereettevõtted, mis kasutavad selektiivseid 
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püügivahendeid ja ei viibi merel kauem 
kui 36 tundi korraga; 

Or. es

Muudatusettepanek 1828
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele
kalalaevadele ja

a) kõigile kalalaevadele, mis ei ole 
hõlmatud käesoleva määruse artiklis 5 
sätestatud rannapüügi või 
väikesemahulise kalapüügi laevastiku 
mõistega; ning

Or. es

Muudatusettepanek 1829
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1830
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1831
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1835
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

b) kõigile alla 15-meetristele
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid ja teevad rohkem kui 24 tundi 
kestvaid kalastusretki;

Or. es

Selgitus

Mõningatel juhtudel võivad geograafiliste või klimaatiliste tegurite tõttu väikesemahulise 
kalapüügiga tegelevasse laevastikku kuuluda üle 12 meetri pikad laevad.
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Muudatusettepanek 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

b) kehtestatakse registrite süsteem, mille 
alusel võib kvoote üle kanda ainult 
samasse registrisse kantud laevade vahel,
et panna piir kalapüügiõiguste 
kuhjumisele.

Or. es

Muudatusettepanek 1837
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

b) kõigile alla 15-meetristele
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

Or. es

Muudatusettepanek 1838
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

b) kõigile kalalaevadele, mis kasutavad 
veetavaid püüniseid.

Or. es
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Muudatusettepanek 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Need sätted ei hõlma rannapüügiks 
või väikesemahuliseks kalapüügiks 
kasutatavaid kuni 15 meetri pikkusi ja 
suuremaid laevu, mis on oma selektiivsete 
püügimeetodite ja väikese keskkonnamõju 
tõttu keskkonnasõbralikud.

Or. es

Muudatusettepanek 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1842
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 15
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised ja 
teevad alla 24 tundi kestvaid püügiretki, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. es

Selgitus

Mõningatel juhtudel võivad geograafiliste või klimaatiliste tegurite tõttu väikesemahulise 
kalapüügiga tegelevasse laevastikku kuuluda üle 12 meetri pikad laevad.

Muudatusettepanek 1843
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2



AM\905830ET.doc 85/171 PE491.361v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist oma ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi või 
õigustepõhise juhtimissüsteemi 
kasutuselevõtuga seotud otsustest ning
teevad kogu asjakohase teabe 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1844
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid võivad 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. it

Muudatusettepanek 1845
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,

2. Liikmesriigi kalapüügivõimaluste 
jaotamise süsteemid peavad olema 
täielikult kooskõlas artiklites 2 ja 3 seatud 
eesmärkidega ning sobima täielikult 
vastavale piirkonnale ja kalavarudele.
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ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 1846
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 15
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. es

Muudatusettepanek 1847
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada
muudele kalalaevadele ning liikmesriigid 
teavitavad sellest komisjoni.

Or. es
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Muudatusettepanek 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide vabatahtlikku
süsteemi laiendada kalalaevadele, mille 
pikkus on alla 12 meetri ja mis kasutavad 
muud tüüpi püügivahendeid kui veetavad 
püünised, kuid tingimusel, et liikmesriigid
on eelnevalt hinnanud selle mõju 
sotsiaalmajandusele ja mõjuhinnangu 
tulemused on positiivsed; liikmesriigid
teavitavad sellest komisjoni.

Or. pt

Muudatusettepanek 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Ülekantavate püügikontsessioonide
süsteem ei kehti Vahemerel 
rannalähedase kalapüügiga tegelevatele 
laevadele, kes teevad igapäevaseid 
kalastamisretki. Neid reguleeritakse 
halduskavadega, mis põhinevad 
püügikoormusel ja sisaldavad ka 
bioloogilise taastumise aega või stiimuleid 
kalapüügi püsivaks lõpetamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1850
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteem ei kehti äärepoolseimates 
piirkondades – seal peavad pädevad 
piirkondlikud asutused looma 
kalalaevastiku suutlikkuse haldamise 
süsteemi ning esitama selle heakskiidu 
saamiseks komisjonile.

Or. fr

Muudatusettepanek 1851
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a
Kalapüügivõimaluste eraldamine

1. Komisjoni ettepaneku põhjal võib 
nõukogu võtta kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu otsuseid saagi 
ja/või püügikoormuse piirangute üle, aga 
ka kalapüügivõimaluste liikmesriikide 
vahel jagamise ja nimetatud piirangutega 
seotud tingimuste üle.
Püügivõimalused jaotatakse liikmesriikide 
vahel nii, et kõikidele liikmesriikidele 
oleks tagatud kõikide varude ja 
püügipiirkondade kalastustegevuse 
suhteline stabiilsus.
2. Kui ühendus kehtestab uued 
kalapüügivõimalused, otsustab nende 
jaotamise üle nõukogu, võttes arvesse iga 
liikmesriigi huve.
3. Iga liikmesriik otsustab oma lipu all 
sõitvate laevade puhul ise, millist meetodit 
talle ühenduse õigustiku kohaselt 
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määratud kalapüügivõimaluste 
eraldamisel kasutada.
Liikmesriik teavitab komisjoni oma 
valitud eraldamismeetodist.
4. Nõukogu määrab kindlaks kolmandate 
riikide kasutada olevad 
kalapüügivõimalused ühenduse vetes ning 
jaotab kõnealused võimalused kõigi 
kolmandate riikide vahel.
5. Liikmesriigid võivad omavahel 
vahetada neile eraldatud 
kalapüügivõimalusi või nende osasid, kui 
nad on sellest eelnevalt komisjonile 
teatanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

eraldamine
1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.
2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.
3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
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arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.
4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.
5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.
6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.
7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1853
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

eraldamine
1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.
2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.
3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.
4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.
5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
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jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.
6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.
7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1854
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

eraldamine
1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.
2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
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alusel omandatud kalapüügivõimalused.
3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.
4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.
5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.
6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.
7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

eraldamine
1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.
2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.
3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.
4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.
5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
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lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.
6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.
7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1856
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

eraldamine
1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.
2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
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rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.
3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist. 
4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja
objektiivsete kriteeriumide alusel. 
5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega. 
6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt. 
7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
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kasutatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide
eraldamine

Kalapüügivõimaluste eraldamine

Or. en

Muudatusettepanek 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1859
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
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eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

eraldatud individuaalseid, ühenduse või 
rühma kalapüügivõimalusi, mille jaoks on 
liikmesriik otsustanud kehtestada 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 1860
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

1. Püügikontsessioon annab õiguse 
kasutada liikmesriigi poolt artikli 29 lõike 
1 kohaselt eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

Or. it

Muudatusettepanek 1861
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülekantav püügikontsessioon annab
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

1. Ülekantav püügikontsessioon võib anda
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud ülekantavad kalapüügikvoodid võivad tõsiselt ohustada kalapüügist elatuvaid 
väikeseid rannikuäärseid kogukondi, lahendamata seejuures kalanduse liigse püügivõimsuse 
struktuurset probleemi.
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Muudatusettepanek 1862
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1863
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Iga liikmesriik, kes otsustab kehtestada 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.
Nõukogu ja parlament määravad kindlaks 
kõnealused läbipaistvad kriteeriumid, mis 
tehakse üldsusele kättesaadavaks ning 
mille sekka kuuluvad muu hulgas (kuid 
mitte ainult) järgmised:
(a) väiksemat kaaspüüki võimaldavate ja 
mere ökosüsteemi vähem mõjutavate 
selektiivsemate püügimeetodite, -
vahendite ja -tavade kasutamine;
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(b) ühise kalanduspoliitika eeskirjade ja 
ELi keskkonnanõuete senine hoolikas 
täitmine ning teaduslike nõuannete alusel 
kehtestatud saagi- ja/või püügikoormuse 
piirangute senine järgimine;
(c) rohkemate kvaliteetsete töökohtade 
tagamine tingimusel, et see ei mõju 
halvasti keskkonnale;
(d) vähesaastavate ja energiatõhusate 
laevade ning püügimeetodite kasutamine;
(e) videovalve või muu sarnase 
elektroonilise kaugseiresüsteemi 
kasutamine;
(f) asjakohastele rahvusvahelistele 
standarditele, eelkõige ILO 2007. aasta 
kalandustöö konventsiooni nõuetele 
vastavad töötingimused;
(f) vähemalt kolme eelneva aasta 
toodangu kohta esitatud andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 1864
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Iga liikmesriik võib eraldada
läbipaistvate kriteeriumide alusel 
ülekantavad püügikontsessioonid iga varu 
või varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks 
vastavalt artiklile 16, v.a jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete alusel omandatud 
kalapüügivõimalused.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud ülekantavad kalapüügikvoodid võivad tõsiselt ohustada kalapüügist elatuvaid 
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väikeseid rannikuäärseid kogukondi, lahendamata seejuures kalanduse liigse püügivõimsuse 
struktuurset probleemi.

Muudatusettepanek 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Vastavalt artiklis 36 a sätestatule 
eraldab iga liikmesriik võrdsete,
läbipaistvate ja objektiivsete keskkonna- ja 
sotsiaalküsimusi käsitlevate kriteeriumide 
alusel kalapüügivõimalused iga varu või 
varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks 
vastavalt artiklile 16.

Or. en

Muudatusettepanek 1866
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Iga liikmesriik eraldab avatud 
menetluse ja läbipaistvate
valikukriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

Or. es
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Muudatusettepanek 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Liikmesriigid teevad koostööd 
piirkondlike ametiasutuste ja 
kalandussektori esindajatega, keda 
esindavad piirkondlikud 
nõuandekomisjonid, et töötada välja 
läbipaistvad kriteeriumid ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamiseks iga 
varu või varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks
käesoleva määruse sätetes, v.a 
jätkusuutlike kalanduskokkulepete alusel 
omandatud kalapüügivõimalused.

Or. es

Muudatusettepanek 1868
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist, mille määrab 
kalandustööstuse osalisi esindavate 
piirkondlike nõuandekomisjonide 
kaasabil kindlaks kalanduse teadus-, 
tehnika- ja majanduskomitee (STECF).

Or. es

Muudatusettepanek 1871
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 3. Seoses ülekantavate
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eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi
tõenäolist koostist.

kalapüügivõimaluste eraldamisega mitme 
liigiga püügipiirkondades võtab nõukogu 
aluslepingu artikli 43 lõike 3 alusel 
kalapüügivõimalusi kehtestades arvesse
liikmesriikide kalalaevastiku saagi
tegelikku koostist.

Or. es

Muudatusettepanek 1872
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võivad liikmesriigid 
arvesse võtta sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud ülekantavad kalapüügikvoodid võivad tõsiselt ohustada kalapüügist elatuvaid 
väikeseid rannikuäärseid kogukondi, lahendamata seejuures kalanduse liigse püügivõimsuse 
struktuurset probleemi.

Muudatusettepanek 1873
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse kalanduse teadus-, tehnika- ja 
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kalapüügis osalevate kalalaevade saagi
tõenäolist koostist.

majanduskomitee seisukohti ja 
konsulteerivad sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi
tõenäolise koostise suhtes piirkondlike 
nõuandekomisjonidega.

Or. es

Muudatusettepanek 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1875
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või 
juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 

välja jäetud
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või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 1876
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid piiravad
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all
sõitva kalalaeva omanikule või 

4. Liikmesriik tohib kalapüügivõimalusi
eraldada ainult oma lipu all sõitvatele 
kalalaevadele.
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juriidilisele või füüsilisele isikule üksnes 
sellisel laeval kasutamiseks. Juriidilised 
või füüsilised isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1878
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata 
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule, kelle põhiline 
tegevusvaldkond on kalandus, sellisel 
laeval kasutamiseks. Juriidilised või 
füüsilised isikud, kelle põhiline 
tegevusvaldkond on kalandus, aga ka
tunnustatud tootjaorganisatsioonid võivad 
ülekantavad püügikontsessioonid kokku 
koguda, et neid ühiselt hallata.
Liikmesriigid võivad piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide saamise õigust 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel. Eelkõige võivad nad seada 
tingimuseks senise püügimahust 
kinnipidamise ning nõuetele vastavuse, 
määrata piirangud kvootide kuhjamisele, 
luua uutele tulijatele erikvoodi (kuni 5%) 
ning võtta arvesse kontsessioonide 
sotsiaalmajanduslikku mõju.

Or. es
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Muudatusettepanek 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigile määratud 
kalapüügivõimaluste eraldamisel võib 
liikmesriik pakkuda stiimuleid 
kalalaevadele, kes kasutavad soovimatut 
kaaspüüki välistavaid selektiivseid 
püüniseid või püügitehnoloogiat, mis 
avaldab loodusele vähem mõju, tarbides 
muu hulgas näiteks vähem energiat või 
põhjustades vähem kahju looduslikele 
elupaikadele.

Or. en

Muudatusettepanek 1880
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 1881
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 30 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 30-aastase etteteatamisega.

Or. es
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Muudatusettepanek 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 10 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 10-aastase etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1884
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada.

Or. es
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus määrata ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperiood vastavalt oma varasemale kogemusele ning plaanidele.

Muudatusettepanek 1885
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase
etteteatamisega.

5. Liikmesriigid lühendavad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi
maksimaalselt 5 aastani, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada maksimaalselt 5-aastase
etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks 
perioodiks kui 15 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 

5. Kui liikmesriigid töötavad välja
ülekantavate püügikontsessioonide uued 
süsteemid, siis tuleb kontsessioonide
kehtivusperioodi lühendada.
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tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1887
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, peetakse nende kehtivusajaks 
15 aastat, kusjuures arvesse ei võeta 
käesoleva määruse jõustumisele eelnevat 
aega.

Or. es

Muudatusettepanek 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
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vähemalt 15-aastase etteteatamisega. vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi ei kohaldata mitte mingil juhul 
ELi vetest väljaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kuna nende meetmete rakendamine 
põhjustab kõnealuses tööstusvaldkonnas 
mitmeid muutusi, eraldatakse laevastiku 
püügivõimsuse kohandamise eesmärgil 
kalastamistegevuse ajutiseks või alaliseks 
lõpetamiseks toetusi. 

Or. es

Muudatusettepanek 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1892
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1893
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad välja jäetud
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püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 
ning toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1894
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada, kui on 
kindlaks tehtud, et püügikontsessiooni 
omanik on sooritanud tõsise rikkumise.
Selliseid tühistamisi tehakse viisil, mis 
tagab ühise kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

Or. es

Selgitus

Järjepidevus artikli 28 lõikega 5.

Muudatusettepanek 1895
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid tühistavad ülekantavad 
püügikontsessioonid lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid tühistavad ülekantavad 
püügikontsessioonid kohe, kui on kindlaks 
tehtud, et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise või kalavarude 
või ökosüsteemi olukord on tõsiselt 
halvenenud. Selliseid tühistamisi tehakse 
viisil, mis tagab ühise kalanduspoliitika 
täieliku mõju, proportsionaalsuse printsiibi 
järgimise ning toimib vajaduse korral 
koheselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid võivad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

Or. pt

Muudatusettepanek 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid võivad
kalapüügivõimalused tühistada ka juhul, 
kui on kindlaks tehtud, et nende omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Muudatusettepanek 1899
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad välja jäetud
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liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

Or. es

Selgitus

Selles artiklis esitatud tingimuse üle peaks otsustama iga liikmesriik. 

Muudatusettepanek 1900
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1901
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
kasutatud.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme (või nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel viie) järjestikuse aasta jooksul 
kasutanud. Kalapüügivõimaluste 
ülekandmist ühele või rohkematele 
laevadele käsitletakse samamoodi nagu 
nende võimaluste kasutamist.

Or. es

Muudatusettepanek 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole
kahe järjestikuse aasta jooksul kasutanud.

Or. en

Muudatusettepanek 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Liikmesriigid võivad
kalapüügivõimalused, mida ei ole kolme 
järjestikuse aasta jooksul kasutatud, 
tühistada ja ümber jaotada.

Or. en

Muudatusettepanek 1905
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole
ilma põhjuseta kolme järjestikuse aasta 
jooksul kasutanud.

Or. es

Muudatusettepanek 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole
ilma põhjuseta kolme järjestikuse aasta 
jooksul kasutanud.

Or. es
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Muudatusettepanek 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1910
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

eraldamine
1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.
3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.
4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
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artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.
5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
ja kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1911
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

eraldamine
1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
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nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.
3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.
4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.
5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
ja kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
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Individuaalsete kalapüügivõimaluste 
eraldamine

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.
3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.
4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.
5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
ja kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
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katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 1913
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

eraldamine
1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.
3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.
4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
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püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.
5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
ja kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

eraldamine
1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
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nõukogu kindlaks määranud.
3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.
4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.
5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
ja kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid nõukogu määratud kvootide 
alusel individuaalsed kalapüügivõimalused 
ülekantavate püügikontsessioonide 
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liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

omanikele liikmesriigile eraldatud või 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 19 
kohaselt vastu võetud majandamiskavades 
kindlaks määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes. Seetõttu ei kehti see süsteem 
ülejäänud liikidele ja piirkondadele, mida 
nende kohustustega ei hõlmata, ning 
suhtelise stabiilsuse põhimõtte 
rakendamine tuleb sellest vaatenurgast 
läbi vaadata.

Or. es

Muudatusettepanek 1916
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest lähtudes.

Or. es

Selgitus

Individuaalsed kalapüügivõimalused peavad olema kooskõlas nõukogu poolt määratud 
lubatud kogupüügi ja kvootidega ning seetõttu ei tohiks need kohustused kehtida Vahemerel.

Muudatusettepanek 1917
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Sõltumata sellest, kas liikmesriik on 
otsustanud kehtestada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi või mitte, 
eraldab liikmesriik individuaalsed 
kalapüügivõimalused kooskõlas artikliga 
33 ning artikli 28 lõikes 2 loetletud 
läbipaistvate kriteeriumide alusel, 
lähtudes liikmesriigile eraldatud või 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 19 
kohaselt vastu võetud majandamiskavades 
kindlaks määratud kalapüügivõimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1918
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed ja 
territooriumipõhised kalapüügivõimalused 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

Or. it

Muudatusettepanek 1919
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Nagu on osutatud artiklis 28, võivad
liikmesriigid eraldada individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud ülekantavad kalapüügikvoodid võivad tõsiselt ohustada kalapüügist elatuvaid 
väikeseid rannikuäärseid kogukondi, lahendamata seejuures kalanduse liigse püügivõimsuse 
struktuurset probleemi.

Muudatusettepanek 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele, lähtudes
liikmesriigile artikli 16 lõike 1 kohaselt
eraldatud ja tema poolt säilitatud või
teiselt liikmesriigilt vastavalt artikli 16 
lõikele 4 vahetusena saadud kõikidest
kalapüügivõimalustest.

Or. pt

Muudatusettepanek 1921
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest lähtudes.

Or. es

Muudatusettepanek 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1923
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 

välja jäetud
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parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

Or. es

Selgitus

Individuaalsed kalapüügivõimalused peavad olema kooskõlas nõukogu poolt määratud 
lubatud kogupüügi ja kvootidega ning seetõttu ei tohiks need kohustused kehtida Vahemerel.

Muudatusettepanek 1924
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mis eraldatakse
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete ja ettevaatusprintsiibi alusel
ning vastavalt ühise kalanduspoliitika 
eesmärkidele ja keskkonnaõiguse sätetele
oma lipu all sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

Or. en

Muudatusettepanek 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad
parimate kättesaadavate teaduslike 

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad täpsete 
ja ajakohaste teaduslike nõuannete alusel 
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nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

eraldada oma lipu all sõitvatele 
kalalaevadele liikide püüdmiseks, mille 
püügivõimalusi ei ole nõukogu kindlaks 
määranud.

Or. en

Muudatusettepanek 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad 
kättesaadavate teaduslike nõuannete alusel 
eraldada oma lipu all sõitvatele 
kalalaevadele liikide püüdmiseks, mille 
püügivõimalusi ei ole nõukogu kindlaks 
määranud.

Or. es

Muudatusettepanek 1927
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad täpsete 
ja ajakohaste teaduslike nõuannete alusel 
eraldada oma lipu all sõitvatele 
kalalaevadele liikide püüdmiseks, mille 
püügivõimalusi ei ole nõukogu kindlaks 
määranud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks.

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks. Suhtelise stabiilsuse 
põhimõtte kohaselt pakutakse neile 
kalalaevadele, mille püügivõimsus selle 
kohustuse tõttu väheneb, 
kalastamisalternatiive.

Or. es

Muudatusettepanek 1929
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.

3. Mitme liigiga püügipiirkondade puhul 
kehtestab nõukogu vastavalt aluslepingu 
artikli 43 lõikele 3 ning kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 16 lõikega 2 iga 
liigi kaaspüügi jaoks konkreetsed kvoodid.

Or. es

Selgitus

Mõnedel liikmesriikidel ei ole mitme liigiga püügipiirkondades kalavarude kõikide liikide 
jaoks kvoote (või on need kvoodid väga väikesed). Sellisel juhul võib komisjoni nõue 
tähendada seda, et kalapüük tuleb lõpetada isegi juhul, kui laevadel on piirkonnas püütavate 
muude liikide jaoks kvoot olemas.
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Muudatusettepanek 1930
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks.

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks, ning nad lõpetavad 
püügi, kui liikmesriigi 
kalapüügivõimalused või kalalaevale 
antud individuaalsed 
kalapüügivõimalused on täielikult ära 
kasutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks.

3. Kalalaevadele antakse luba tegeleda
kalapüügiga juhul, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks, 
võttes arvesse kalalaeva püügipiirkonda 
ning kasutatavat püügivarustust.

Or. pt

Muudatusettepanek 1932
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga 
tegeleda üksnes siis, kui nende käsutuses 
olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks.

3. Kalalaevadele, kelle käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks, antakse võimalus jätta 
alles ning realiseerida lisaks sihtliikidele 
ka mittesihtliigid.

Or. es

Muudatusettepanek 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad taotleda 
paindliku kaaspüügimäära kehtestamist 
mitme liigiga püügipiirkondadele, kuid 
see ei tohi ületada 10% aastasest 
püügikogusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 1934
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 

välja jäetud
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püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.

Or. en

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

4. Liikmesriigid võivad oma siseriiklikes 
õigusaktides sätestatud ning otsust 
põhjendavate kriteeriumide alusel jätta
reservi kuni 5% kalapüügivõimalustest.
Nad kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele (mis on 
potentsiaalselt vastuolus artikli 16 lõikega 
3 ja artikli 28 lõikega 2).

Or. es

Muudatusettepanek 1936
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta
teatava protsentuaalse osa oma
kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
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selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

Or. es

Selgitus

See, kui suur protsent reservi jäetakse, peaks olema liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 1937
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, võib 
selliseid kalapüügivõimalusi eraldada 
üksnes ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.

4. Liikmesriigid kehtestavad vastavalt 
artikli 28 lõikele 2 eesmärgid ja 
läbipaistvad kriteeriumid kõikide
kalapüügivõimaluste eraldamiseks ning 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1938
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 4. Liikmesriigid võivad ökoloogilistel 
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% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

kaalutlustel jätta reservi kuni 15% 
konkreetse liigi kalapüügivõimalustest, et 
tagada näiteks kalade vette tagasi heitmise 
minimeerimine ja püügipiirangutest 
kinnipidamine või hoida ära 
püügipiirkondade sulgemine äärmiselt 
piiratud liikide püüdmise tõttu. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 27 lõike 1 punktis a ning artikli 28 
lõikes 4 on sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 1939
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Individuaalsete püügikontsessioonide 
andmisel võetakse arvesse laeva senist 
kalandusalast tegevust ning 
sotsiaalmajanduslikke tegureid.

Or. es

Muudatusettepanek 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid. Viie aasta pikkuse 
perioodi jooksul on need meetmed 
kooskõlas kalalaevade ajutiseks 
kasutusest kõrvaldamiseks antava 
toetusega.

Or. es

Muudatusettepanek 1942
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
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artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid muu hulgas neile kalalaevadele, 
mis kasutavad soovimatut kaaspüüki 
välistavaid selektiivseid püüniseid.

Or. es

Muudatusettepanek 1943
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artikli 28
lõikele 2 ja kalapüügivõimalusi vastavalt 
käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2, pakub 
liikmesriik talle määratud 
kalapüügivõimaluste raames stiimuleid 
kalalaevadele, mis kasutavad soovimatut 
kaaspüüki välistavaid selektiivseid ja 
väiksema keskkonnamõjuga püüniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 1944
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

5. Kui liikmesriik eraldab 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.
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Or. it

Muudatusettepanek 1945
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid. Käesolevas lõikes 
esitatud meetmed on kooskõlas viie aasta 
jooksul kalalaevade ajutiseks kasutusest 
kõrvaldamiseks antava toetusega, et 
võimaldada muuta kalalaevastiku 
püügivõimsus täielikult uuele süsteemile 
vastavaks.

Or. es

Muudatusettepanek 1946
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 
või kalapüügivõimalusi vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 1 ning ilma, et see 
piiraks käesoleva määruse artikli 34 
kehtivust, võivad kalalaevade omanikud 
kasutada laevastiku püügivõimsuse 
kohandamise kiirendamiseks viie aasta 
jooksul kalalaevade kasutusest 
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kõrvaldamiseks ette nähtud riiklikke 
vahendeid, mida käsitletakse Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi käsitlevas 
määruses (EL) XXX/XXXX.

Or. es

Muudatusettepanek 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 1949
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

6. Liikmesriigid kehtestavad
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele maksud, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks, ning kogu sellekohane teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1950
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete või territooriumipõhiste
kalapüügivõimaluste kasutamisele makse, 
mida kasutatakse kalavarude 
majandamisega seotud kulude katteks.

Or. it

Muudatusettepanek 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 

register
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Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Or. fr

Muudatusettepanek 1952
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 

register
Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Or. fr

Muudatusettepanek 1953
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 

register
Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.
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Or. en

Muudatusettepanek 1954
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 

register
Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Or. pt

Muudatusettepanek 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 

register
Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Or. fr



PE491.361v01-00 148/171 AM\905830ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1956
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
register

Püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste register

Or. it

Muudatusettepanek 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
register

Kalapüügivõimaluste register

Or. en

Muudatusettepanek 1958
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste
registrit.

Liikmesriigid loovad ülekantavate 
püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste registri, haldavad 
seda ning teevad selle üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1959
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste registrit.

Or. it

Muudatusettepanek 1960
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste
registrit.

Liikmesriigid võivad luua ülekantavate 
püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste registri ja seda 
hallata.

Or. en

Selgitus

Kohustuslikud ülekantavad kalapüügikvoodid võivad tõsiselt ohustada kalapüügist elatuvaid 
väikeseid rannikuäärseid kogukondi, lahendamata seejuures kalanduse liigse püügivõimsuse 
struktuurset probleemi.

Muudatusettepanek 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Liikmesriigid loovad kalapüügivõimaluste
registri ja haldavad seda. Nimetatud 
registrisse kantakse ka süsteemid, mis olid 
olemas enne 1. jaanuari 2013. Registrisse 
kantakse kalapüügivõimaluse omaniku 
nimi ja aadress ning vajaduse korral ka 
kalapüügivõimaluse ostuhind. See teave 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1962
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit, mis on esitatud kontsessioonide 
kategooriate kaupa.

Or. es

Muudatusettepanek 1963
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste
registrit.

Liikmesriik tagab, et register ning
kalapüügivõimaluste andmise 
üksikasjalikud tingimused on üldsusele 
kättesaadavad.

Or. es
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Muudatusettepanek 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1965
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
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püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1966
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. it
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Muudatusettepanek 1967
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
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liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 1969
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. pt

Muudatusettepanek 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

ülekandmine
1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.
2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1971
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide
ülekandmine

Ülekantavate püügikontsessioonide
allrentimine

Or. en

Muudatusettepanek 1972
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1973
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide või 
kalapüügivõimaluste õigustatud omanikud 
võivad ülekantavaid püügikontsessioone ja 
mis tahes muid kalapüügivõimalusi nende 
täies või osalises mahus allrentida või 
allrendile anda.

Or. en

Muudatusettepanek 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

1. Liikmesriik võib igal hetkel otsustada 
lubada püügikontsessioonide ülekandmist 
liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanike vahel. Liikmesriigid 
võivad lubada püügikontsessioonide 
ülekandmist teatavate kalavarude puhul, 
kuid keelata seda teiste puhul.
1a. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
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püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

Or. en

Selgitus

Sellega võimaldatakse liikmesriikidel kehtestada ülekantavate püügikontsessioonide süsteem, 
kui nad seda soovivad.

Muudatusettepanek 1975
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

1. Kolm aastat pärast
püügikontsessioonide süsteemi 
kehtestamist muutuvad kontsessioonid 
liikmesriigis püügikontsessioonide
õigustatud omanike vahel ülekantavateks.

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonide ülekantavaks muutmine kuue aasta asemel kolme aastaga mõjub 
püügivõimsusele suure tõenäosusega kiiremini. Püügikontsessioonide ülekantavus on kasulik 
ka kalade vette tagasi heitmise keelustamise seisukohalt, kuna võimaldab kaluritel viia neile 
eraldatud püügiõigused vastavusse nende tegeliku püügimahuga.

Muudatusettepanek 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid
püügikontsessioone nende täies või 

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad
püügikontsessioone nende täies või 
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osalises mahus üle kanda. osalises mahus üle kanda.

Or. pt

Muudatusettepanek 1977
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigis, kus on kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteem, võivad selliste kontsessioonide 
õigustatud omanikud neid täies või 
osalises mahus üle kanda.

Or. pt

Muudatusettepanek 1978
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist

2. Liikmesriigid lubavad muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist.

Or. es

Muudatusettepanek 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist teatava 
merepiirkonna raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1981
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist

2. Liikmesriik võib lubada
püügikontsessioonide või muude 
kalapüügivõimaluste muudele 
liikmesriikidele allrendile andmist või 
nende muudelt liikmesriikidelt allrendile 
võtmist ainult juhul, kui kõikidele 
ülekantavatele püügikontsessioonidele või 
muudele kalapüügivõimalustele kehtivad 
asjaomases geograafilises piirkonnas 
halduseeskirjad, mis on kokku lepitud 
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kõikide huvitatud liikmesriikide vahel 
ning mida iga huvitatud liikmesriik võib 
seejärel jõustada. 

Or. en

Muudatusettepanek 1982
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate
püügikontsessioonide ülekandmist

2. Ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist teiste liikmesriikide 
õigustatud omanikele ei tohi keelata 
rahvuskuuluvuse alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavalt lõikele 1 määravad 
liikmesriigid kõikide püügipiirkondade 
puhul kindlaks, millised kontsessioonide 
ülekandmise piirangud neis kehtestatakse, 
et takistada püügiõiguste liigset 
koondumist üksikute omanike kätte, 
säilitada või parandada kalalaevastiku 
struktuuri, ergutada keskkonda vähem 
kahjustava püügivarustuse kasutamist, 
tagada juurdepääs ranna-, rannalähedase 
ja väikesemahulise püügiga tegelevatele 
kalandustöötajatele ja laevastiku muudele 
konkreetsetele osadele või vältida 
püügikontsessioonide liigset koondumist 
ühte piirkonda. Need piirangud võivad 
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muu hulgas olla järgmised:
(a) maksimaalse piirmäära kehtestamine 
sellele, kui palju kalapüügivõimalusi võib 
ühele laevaomanikule või ühisele 
haldajarühmale kuuluda;
(b) nõue, et laevaomanik peab viibima 
laeva pardal;
(c) püügikontsessioonide ülekandmise 
lubamine ainult konkreetsete kalavarude 
või kalalaevastiku teatavate osade 
raames;
(d) nõue, et kontsessiooni omaniku ja 
tema rannikul asuva kodusadama 
kogukonna vahel oleks majanduslikud 
sidemed;
(e) mis tahes muu piirang ülekandmisele, 
mida liikmesriik peab kohaseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1984
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1985
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad reguleerida
ülekantavate püügikontsessioonide
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

3. Liikmesriigid reguleerivad ülekantavate 
püügikontsessioonide allrentimist, 
sätestades artikli 28 lõikes 2 esitatud 
kriteeriumidega kooskõlas olevate
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel nende ülekandmise tingimused, mis 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad reguleerida
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
püügikontsessioonide ülekandmist, 
sätestades läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel nende ülekandmise 
tingimused.

Or. pt

Muudatusettepanek 1987
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused.

3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused. Liikmesriigid 
võivad keelata kvootide ülekandmise eri 
kategooria kvoote omavate laevade vahel, 
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aga ka kalapüügiõiguste liigse kuhjamise 
või kontsessioonide ülekandmise sellistele 
ettevõtjatele, kelle peamine tegevusala ei 
ole kalandus.

Or. es

Muudatusettepanek 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teavitab nõukogu ja 
Euroopa Parlamenti hiljemalt 31. 
detsembriks 2017 kõikide liikmesriikide 
poolt avamerel kalastavatele laevadele 
kehtestatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemidest ning 
sellest, mil määral aitavad need paremini 
saavutada ühise kalanduspoliitika 
eesmärke kehtestada ühenduse 
püügikontsessioonide süsteem ning luua 
potentsiaalselt ka ühtne turg.

Or. es

Muudatusettepanek 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määruse kehtimise ajal 
uuritakse ja töötatakse välja ühenduse 
kalapüügiõiguste süsteem ning loobutakse 
praegu kehtivast riiklike püügiõiguste 
korrast, et võtta uus süsteem ühist 
kalanduspoliitikat käsitlevatesse 
tulevastesse õigusaktidesse.
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Or. es

Muudatusettepanek 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nii ülekantavad kui ka 
mitteülekantavad püügikontsessioonid 
kujutavad endast iga liikmesriigi 
määratud nõuetele ja tingimustele 
vastavat ajutist kalapüügiõigust, mitte 
omandiõigust. Kui liikmesriigi esitatud 
tingimusi ei täideta, võib liikmesriik 
püügikontsessiooni omanikult ära võtta.

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonid on ühisvara ja liikmesriigil peaks olema õigus need tühistada, kui 
püügikontsessiooni omanik ei austa nõudeid, mis on esitatud ühist kalanduspoliitikat 
käsitlevas määruses.

Muudatusettepanek 1991
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile 31. detsembriks 
2012 aruande igas liikmesriigis 
kehtestatud ülekantavate 
kalapüügiõiguste süsteemide kohta ning 
selle kohta, mil määral aitavad need 
saavutada ühise kalanduspoliitika 
eesmärke, eeskätt seoses ühtse turu 
loomisega.
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Or. es

Muudatusettepanek 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Nii ülekantavate kui ka 
mitteülekantavate püügikontsessioonide 
andmise tingimusi määratledes püüavad 
liikmesriigid vältida nende 
kontsessioonide koondumist üksikute 
omanike kätte ning võivad teha järgmist:
(a) piirata ühele omanikule eraldatavate 
kontsessioonide arvu;
(b) piirata ühele kalalaevale 
registreeritavate kontsessioonide arvu;
(c) piirata või keelata 
püügikontsessioonide igasugust 
ülekandmist kalalaevastiku teatavate 
osade vahel;
(d) piirata või keelata 
püügikontsessioonide igasugust 
ülekandmist konkreetsete geograafiliste 
piirkondade vahel, et kaitsta rannikul 
asuvaid kogukondi;
(e) võtta meetmeid, et tagada 
kontsessioonide omanike otsene ja 
pikaajaline seotus kalandussektoriga;
(f) eraldada osa kalapüügivõimalustest 
uutele tulijatele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik kehtestada kaitseklauslid, et vältida 
püügikontsessioonide koondumist üksikute toimijate kätte.
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Muudatusettepanek 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid tagavad, et kogu teave 
nõuete ning püügikontsessioonide 
andmise ja omamise kohta tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Enne igasugust püügikontsessioonide 
eraldamist, olgu need siis ülekantavad või 
mitte, teeb liikmesriik avalduse selle 
kohta, kuidas kontsessioonid kehtivuse 
kaotavad ja kuidas need ümber 
jaotatakse.

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonid on ühisvara ja liikmesriigil peaks olema õigus need tühistada, kui 
püügikontsessiooni omanik ei austa ühist kalanduspoliitikat käsitlevas määruses esitatud 
nõudeid. Selle võimaluse tagamiseks peaks liikmesriik konkreetselt teada andma, kuidas 
püügikontsessioonid tühistatakse ja ümber jaotatakse.

Muudatusettepanek 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1996
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1997
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. en

Muudatusettepanek 1998
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. it

Muudatusettepanek 1999
Ian Hudghton
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. en

Muudatusettepanek 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. en
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Muudatusettepanek 2001
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

Or. pt

Muudatusettepanek 2002
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2003
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi võib 
liikmesriigi piires osaliselt või täielikult 
rentida.

1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi võib 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
omanikele liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida. Rendiperiood ei ole 
pikem kui püügikontsessiooni 
kehtivusaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 2004
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

välja jäetud

Or. it


