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Muudatusettepanek 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

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.

2. Liikmesriik lubab rentida ülekantavaid 
püügikontsessioone muudele 
liikmesriikidele ja muudelt liikmesriikidelt.

Or. es

Muudatusettepanek 2006
Antolín Sánchez Presedo

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.

2. Liikmesriik lubab rentida ülekantavaid 
püügikontsessioone muudele 
liikmesriikidele ja muudelt liikmesriikidelt.

Or. es

Muudatusettepanek 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriigi kalapüügivõimaluste 
tõhusa kasutamise huvides tuleks võtta 
arvesse piiriüleste tootjarühmade 
olemasolu.

Or. es
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Muudatusettepanek 2008
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et iga liikmesriigi 
kalapüügivõimalusi kõige paremini ära 
kasutada, võib moodustada piiriüleseid 
tootjarühmi.

Or. es

Muudatusettepanek 2009
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kalapüügivõimaluste ratsionaalse 
kasutamise julgustamiseks lubatakse 
moodustada tootjarühmi ühest või 
mitmest liikmesriigist.

Or. es

Muudatusettepanek 2010
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 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
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Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmamata 

kalapüügivõimaluste eraldamine
1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. fr

Muudatusettepanek 2011
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemiga hõlmamata 
kalapüügivõimaluste eraldamine

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. en

Muudatusettepanek 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemiga hõlmamata 
kalapüügivõimaluste eraldamine

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. en

Muudatusettepanek 2013
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmamata
kalapüügivõimaluste eraldamine

Kalapüügivõimaluste eraldamine

Or. pt

Muudatusettepanek 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 

välja jäetud
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ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. es

Muudatusettepanek 2015
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab komisjoni 
oma eraldamismeetodist.

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. fr

Muudatusettepanek 2016
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab komisjoni 
oma eraldamismeetodist.

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga, lähtudes seejuures artikli 28 
lõikes 2 sätestatud läbipaistvuse ja 
objektiivsuse kriteeriumidest, millega 
seotud teave peab olema avalikkusele 
kättesaadav. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.
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Or. en

Muudatusettepanek 2017
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab komisjoni 
oma eraldamismeetodist.

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. pt

Muudatusettepanek 2018
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Individuaalsete kalapüügivõimaluste 
eraldamisel annab liikmesriik 
eelisjärjekorras püügivõimaluse 
kalalaevadele, kes on täitnud 
läbipaistvuse ja objektiivsuse 
kriteeriumid. Läbipaistvad kriteeriumid 
on kindlaks määranud nõukogu ja 
parlament, need on avalikkusele teada 
ning hõlmavad muu hulgas järgmist:
(a) mereökosüsteemile vähest mõju 
avaldavate ja väikese kaaspüügiga 
selektiivsemate püügimeetodite, püüniste 
ja tehnikate rakendamine;
(b) ühise kalanduspoliitika eeskirjade ja 
ELi keskkonnanõuete nõuetekohane 
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järgimine ning teaduslikel alustel 
soovitatud saagi ja/või kalapüügi lubatud 
tasemetest kinnipidamine;
(c) suurema kvaliteetse püügi tagamine, 
eeldusel et sellega ei kaasne kahjulikku 
mõju keskkonnale;
(d) vähesaastavate ja energiatõhusate 
laevade ning püügimeetodite kasutamine; 
ning
(e) videovalve või muu sarnase 
elektroonilise kaugseiresüsteemi 
kasutamine;
(f) kehtivatele rahvusvahelistele 
standarditele, eelkõige ILO 2007. aasta 
kalandustöö konventsiooni nõuetele 
vastavad töötingimused;
(f) vähemalt kolme eelneva aasta 
toodangu kohta esitatud andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 2019
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelnimetatud kalapüügivõimalustega 
kauplemine on lubatud liikmesriikide 
vahel, kellel ei ole piisavalt suurt 
laevastikku, et kasutada ära kõik oma 
võimalused, ja nende, kellel on oma 
laevastiku mahtu arvestades ebapiisavad 
võimalused.

Or. es

Muudatusettepanek 2020
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vahemere ülemineku erieeskirjad; 
kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
süsteemi kehtestamine
 31. detsembriks 2014 määratakse või 
moodustatakse teaduslik organ, kes annab 
teadusalaseid nõuandeid Vahemere 
kalavarude kohta, analoogselt ICESiga, et 
toetada käesoleva määruse eesmärkide 
täitmist Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
poolt.
See organ võtab arvesse kõikide 
asjaomaste organite seisukohti, kaasa 
arvatud nende, kes esindavad 
kalandusvaldkonda, teadusringkondi, 
valitsusi ja kodanikuühiskonda.

Or. el

Muudatusettepanek 2021
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui riiklikul ja/või ELi tasandil on 
konkreetse kalavaru püügiks eraldatud 
kalapüügivõimalused kõik ära kasutatud, 
tuleb selle varuga seotud püügitegevus, 
k.a rahvusvaheline püügitegevus, 
lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 2022
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Ülekantavate püügikontsessioonide 

süsteemi läbivaatamine
Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist hindab komisjon artiklites 27–
33 osutatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi toimimist 
ning tarviduse korral parandab süsteemi 
ja kui vaja, siis kehtestab ühenduse 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi.

Or. es

Selgitus

Tuleb sätestada meetmed, mis võimaldaksid hindamist ja kui see on vajalik, siis ka süsteemi 
parandamist.

Muudatusettepanek 2023
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Püügikontsessioonide süsteemi 

eraldamine
Kui liikmesriik otsustab võtta kasutusele 
püügikontsessioonide süsteemi kooskõlas 
varude säilitamise põhimõttega, peab see: 
- olema territoriaalne kontsessioon või 
kasutusõigus;
- olema vabatahtlik;
- olema mitte ülekantav;
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- olema riigi hallatav ning riik peab, 
otsustama, missuguseid sotsiaalseid 
tagatisi on vaja, et leevendada 
kontsessioonide süsteemi mõju tööhõivele;
- andma eelisjuurdepääsu kaluritele, kes 
püüavad kala sotsiaalselt 
vastutustundlikult ja 
keskkonnahoidlikult;
- sätestama konkreetsed meetmed 
väikesemahulise püügi ja rannapüügi 
kaitsmiseks, lähtudes väikesemahulise 
püügi ühisest määratlusest;
- mitte olema ainuke kavandatav meede, 
millega vähendada liiga suurt 
püügivõimsust, kuid sellega peaks 
kaasnema teised sama eesmärgiga 
tegevused;
- võtma arvesse raskusi selle rakendamisel 
merepiirkondades, kus kvoodisüsteem on 
vaevu olemas; 
- võtma arvesse jagatud pädevuse 
põhimõtet, arvestades, et kontsessioonide 
süsteem puudutab kalapüügivõimaluste 
majanduslikku jagamist ja ELi 
kalalaevastikku;

Or. it

Muudatusettepanek 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 b
Kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 

süsteemi kehtestamine
1. 31. detsembriks 2014 määratakse või 
moodustatakse teaduslik organ, kes annab 
teadusalaseid nõuandeid analoogselt 
ICESiga, et toetada nende abil käesoleva 
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määruse eesmärkide täitmist Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide poolt.
2. Liikmesriigid selgitavad välja, 
määravad kindlaks ja kaardistavad 
hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] kõik kalapüügi 
kaitsealad, nagu on määratletud nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 2 
lõikes 2, mis hõlmavad järgmist, kuid ei 
piirdu vaid nendega: kaitsealused 
elupaigad vastavalt nimetatud määruse 
artiklile 4, ühenduse kalapüügi kaitsealad 
vastavalt artiklile 6 ning riigisisesed 
kalapüügi kaitsealad vastavalt nimetatud 
määruse artiklile 7 ning kalavarude 
taastamise piirkonnad, mis on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 7 a. 
Liikmesriigid selgitavad oma 
territoriaalvetes välja ka kalade peamised 
elupaigad ning tundlikud alad, kus 
esinevad mererohuga kaetud alasid, 
korallilist kooslust ja lupja sisaldavate 
merevetikatega kaetud alasid.
3. Hiljemalt …[kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] suletakse 
igasuguse kalapüügi eest vähemalt viieks 
aastaks kõik vastavalt lõikele 2 välja 
selgitatud kaitsealad, et võimaldada 
kalavarudel taastuda juhul, kui lõikes 1 
osutatud teaduslik organ ei määra 
püügipiirkondade sihipärase hindamisega 
kindlaks, et kalavarusid ei ole ülepüütud 
ning et kalapüük võib jätkuda ilma, et 
sellega kahjustataks artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamist ning ohustataks 
konkreetses kalapüügi kaitsealas 
kaitsealuseid elupaikasid ja liike. 
Püügitegevust saab uuesti alustada vaid 
pärast seda, kui kogu püügitegevus on 
keelatud mõnel muul või mõnedel muudel 
sama suurtel aladel.
4. Kui liikmesriik ei rakenda 
püügikontsessioonide süsteemi, kehtestab 
ta kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
süsteemi. Sellisel juhul määravad 
liikmesriigid oma territoriaalvetes täpselt 
kindlaks need alad, kus tegutsevad nende 
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kalalaevad, ning määravad kindlaks, 
millised laevad tohivad igal sellisel alal 
tegutseda. Püügipiirkondade kindlaks 
määramisega määravad liikmesriigid 
kindlaks nii püügipiirkonna suuruse 
tervikuna kui ka kõikide kalapüügi 
kaitsealade asukoha ning püüavad 
säilitada ülekanduva mõju kasu, mida 
kalapüügi kaitsealad annavad oma 
õiguslikele omanikele.
5. Kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
mitteülekantav osa, mis on väljendatud 
ruumiliselt määratud kasutaja õigusena, 
individuaalsete piirangutena saagi suhtes 
või individuaalsete piirangutena 
püügikoormuse või muu kombinatsiooni 
suhtes, määratakse igale kalapüügi 
territoriaalse kasutusõiguse omanikule 
vastavalt kõlblikkuse tingimustele ja 
muudele kriteeriumidele, mis on 
sätestatud artiklites 27, 28 ja 28 a.
6. Kalastussuremus on määratud 
tasemele, mille abil saavutatakse artiklis 2 
sätestatud eesmärgid ning EL püüab 
püügipiirangute määramisel teha 
koostööd kolmandate riikidega nende 
kalavarude puhul, mida kolmandate 
riikidega jagatakse, järgides järgmisi 
põhimõtteid:
(a) teaduslikku nõu asjakohase 
kalastussuremuse taseme kohta 
Vahemeres küsitakse parimatest 
olemasolevatest allikatest;
(b) püügipiirkondades, mille kohta on 
vähe andmeid, määratakse 
kalastussuremuse tase, kasutades 
hindamismeetodeid ja püügikontrolli 
eeskirjasid, mis sobivad selliste 
püügipiirkondade haldamiseks, mille 
kohta on vähe andmeid, ning mis 
põhinevad otsuse 2010/477/EL 
(mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumide ja 
metoodikastandardite kohta) lisa B osa 
lõigetes 3.1 ja 3.2 sätestatud meetoditel, 
ning kohaldatavate mitmeaastaste kavade 
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osana koostatakse esmajärjekorras kava 
andmekvaliteedi parandamiseks vähemalt 
31. juuliks 2014;
(c) liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
laiendada andmete kogumist vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 17 
lõikele 4, et hõlmata kõikide kalalaevade, 
sealhulgas harrastuspüügiga tegelevate 
laevade püütud kõike liike, kõige hiljemalt 
31. detsembriks 2014;
(d) liikmesriigid võivad kehtestada ja 
jõustada täiendavad kaitsemeetmeid 
(sealhulgas harrastuskalapüügi 
välistamise või koguste, püügivahendite, 
püügipiirkondade või püügiajastuse 
piirangud), mis suurendavad nende 
kalanduse küllust või kasumlikkust.
7. Sätestatakse aruandluskohustuse 
meetmed, mida rakendatakse, et tagada 
kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
õiguslike omanike jäämine nendele 
määratud püügi, püügipiirkonna ja/või 
püügikoormuse piiridesse. Liikmesriikide 
ametiasutused kehtestavad mehhanismid, 
millega tagatakse, et iga päev märgitakse 
kogu püük üles ning et kalanduse tasandil 
tehakse kättesaadavaks andmed nõuete 
järgimise tagamiseks ning haldamise ja 
teadusliku hindamise eesmärgil.
8. Kalapüügi territoriaalsete 
kasutusõiguste kehtestamist ja 
rakendamist toetab rahaliselt Euroopa 
Liit. EL võtab samuti meetmeid, et 
vähendada kalapüügi territoriaalsetest 
kasutusõigustest tulenevaid võimalikke 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi.
9. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, mis sisaldavad lõigetega 2, 3, 4, 
5, 6 ja 7 seotud meetmeid, mida võetakse 
siis, kui liikmesriik jätab täitmata 
nimetatud lõigetes sätestatud kohustused.

Or. it
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Muudatusettepanek 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel -34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -34 a
Püügivõimsuse mõõtmine

1. Liikmesriikide kalalaevade 
püügivõimsus tuleks ära mõõta. Sellega 
seoses esitab komisjon 30. juuniks 2013 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku muuta nõukogu määrust 
(EMÜ) 2930/1986, et määrata laevade 
püügivõimsus järgmiste näitajate põhjal:
a) täispikkus
b) laius
c) kogumahutavus
d) mootori võimsus
e) püünise tüüp
f) püünise suurus (sealhulgas 
kasutatavate püüniste arv)
g) muud mõõdetavad näitajad, mis 
mõjutavad laeva püügivõimsust.
2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 31. 
detsembriks 2013 kontrollitud andmed 
oma laevastike kohta vastaval lõikes 1 
esitatud näitajatele. Vastasel juhul 
peatatakse nende püügivõimalused.
3. 30. juuniks 2014 avaldab komisjon 
üksikasjaliku nimekirja kõikide 
liikmesriikide olemasolevate kalalaevade 
püügivõimsuse kohta. Komisjoni 
koostatud dokumendi aluseks on 
liikmesriikide esitatud ja muu komisjonile 
kättesaadav teave, sealhulgas 
teadusasutustelt, piirkondlikelt 
kalavarude majandamise 
organisatsioonidelt ja teistelt saadud 
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teave. Selle nimekirja alusel vaadatakse 
läbi II lisas esitatud püügivõimsuse 
ülempiirid iga liikmesriigi jaoks.
4. 30. juuniks 2014 esitavad liikmesriigid 
komisjonile ja avaldavad hinnangu oma 
lipu all sõitvate laevastike iga osa 
asjakohase võimsuse kohta, võttes arvesse 
nende olemasolevaid ressursse. 
5. Komisjon kontrollib liikmesriikide 
esitatud hinnanguid enne nende 
heakskiitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 2026
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid kehtestavad vajadusel
oma kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2027
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

Ei puuduta eestikeelset versiooni.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2028
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Sõltumata mis tahes ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemist, mis 
võidakse kasutusele võtta, kehtestavad
liikmesriigid meetmed (nende hulgas 
liigset püügivõimsust soodustavate 
toetuste kaotamine) oma kalalaevastike 
püügivõimsuse kohandamiseks, et 
saavutada püsiv ja alaline tasakaal 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel, 
ning annavad komisjonile aru oma 
tegevusest tasakaalu saavutamiseks 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel, 
ja see teave tehakse avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. 4 aasta jooksul alates käesoleva 
määruse vastuvõtmisest kehtestavad
liikmesriigid oma kalalaevastike 
püügivõimsuse kohandamise meetmed, et 
saavutada kooskõlas artiklis 2 sätestatud 
üldeesmärkidega püsiv ja alaline tasakaal
nende püügivõimsuse ja püügivõimaluste 
vahel.

Or. en
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Selgitus

Üks peamisi ülepüügi põhjuseid on see, et püügivõimsust ei kohandata vastavalt 
kalavarudele. Liikmesriigid peaksid 4 aasta jooksul alates käesoleva määruse vastuvõtmisest 
kehtestama meetmed, et tagada tasakaal püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel.

Muudatusettepanek 2030
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid kehtestavad vajadusel
oma kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. 31. detsembriks 2014 võtavad
liikmesriigid vastu üksikasjaliku 
programmi oma kalalaevastike 
püügivõimsuse vajaliku kohandamise
kohta laevade arvu ja näitajate osas, et 
saavutada püsiv ja alaline tasakaal 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel.
Kohandused tehakse 31. detsembriks 
2015.

Or. en
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Muudatusettepanek 2032
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid saavad vajalikku ELi abi
oma kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmete kehtestamiseks, et 
saavutada püsiv ja alaline tasakaal 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 2033
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid võivad kehtestada oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel, saavutamaks 
eesmärki muuta kalapüük säästvamaks ja 
kasumlikumaks.

Or. es

Muudatusettepanek 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
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kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel. Need meetmed 
põhinevad teaduslikel andmetel ja aitavad 
kaitsta mereökosüsteemi ning selle sektori 
õitsengut.

Or. el

Muudatusettepanek 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel. Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondil on jätkuvalt 
rahastamisvahendeid kalapüügi 
lõpetamiseks, et seda eesmärki saavutada.

Or. es

Muudatusettepanek 2036
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see suurendaks kalapüügi 
mahtu, võivad äärepoolseimad piirkonnad 
oma eripära tõttu ja vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 
saada jätkuvalt spetsiifilist abi oma 
laevastike moderniseerimiseks, et 
suurendada ohutust ja parandada 
töötingimusi.
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Or. pt

Muudatusettepanek 2037
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Meetmed püügivõimsuse 
kohandamiseks on oma olemuselt 
mitmekesised ega piirdu laevastiku 
laevade arvu vähendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2038
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik ületab kahel 
järjestikusel aastal püügipiirkonnas talle 
lubatud kogupüüki vähemalt 10 %, 
eeldatakse, et asjaomasel püügipiirkonnal 
on liiga suur püügivõimsus ning 
liikmesriik võtab vastavalt artikli 34 
lõikele 1 b (uus) ühe aasta jooksul vastu 
püügivõimsuse vähendamise kava; lisaks 
muudab liikmesriik selles 
püügipiirkonnas püügikontsessioonid 
ülekantavaks ühe aasta jooksul sõltumata 
sellest, kas artikli 31 lõikes 1 sätestatud 
üleminekuperiood on lõppenud või mitte.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on täiendatud versioon raportööri muudatusettepanekust 182. Pidev 
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ülepüük ei peaks tooma kaasa ainult TFC süsteemi, vaid ka püügivõimsuse vähendamise 
kavad.

Muudatusettepanek 2039
Jens Nilsson

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks viivad liikmesriigid 
hiljemalt... * läbi püügivõimsuse 
hindamised ning edastavad tulemused 
komisjonile. Püügivõimsuse hindamised 
hõlmavad analüüsi kogu laevastiku 
püügivõimsuse kohta vastavalt ühele 
püügipiirkonnale ning laevastiku osale 
hindamise ajal ning selle mõju kohta 
kalavarudele ning laiemale 
mereökosüsteemile. Hindamised viiakse 
läbi vastavalt komisjoni suunistele 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
analüüsimiseks. Kui hindamisest selgub 
erinevus riigi püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel, annab liikmesriik 
aasta jooksul komisjonile aru, 
missuguseid meetmeid ta püügivõimsuse 
vähendamiseks võtab.

(*ELT: palun sisestada kuupäev: kuus 
kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 1 DG Mare, 2008. Suunised 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
analüüsimiseks. Näitajate kasutamine 
aruandluseks vastavalt nõukogu määruse 
2371/2002 artiklile 14 (2008. aasta 
märts)).

Or. en
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Selgitus

Põhineb raportööri muudatusettepanekul 179.  Kuna liikmesriik võib artikli 34 nõudeid täites 
saada ülekantavusest erandi, on oluline, et see artikkel oleks võimalikult range.  Riigi 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste erinevuse korral peab liikmesriik püügivõimsuse 
hindamise järel võtma meetmeid.

Muudatusettepanek 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks viivad liikmesriigid aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest läbi püügivõimsuse 
hindamised ning edastavad tulemused 
komisjonile. Püügivõimsuse hindamised 
hõlmavad analüüsi kogu laevastiku 
püügivõimsuse kohta vastavalt ühele 
püügipiirkonnale ning laevastiku osale 
hindamise ajal ning selle mõju kohta 
kalavarudele ning laiemale 
mereökosüsteemile. Hindamised viiakse 
läbi vastavalt komisjoni suunistele 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
analüüsimiseks. Kui hindamisest selgub 
erinevus riigi püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel, annab liikmesriik 
aasta jooksul komisjonile aru, 
missuguseid meetmeid ta püügivõimsuse 
vähendamiseks võtab.
Juhul, kui liikmesriik aruannet ei esita 
või kui aruandes ei nähta ette 
püügivõimsuse nõuetekohast 
vähendamist, ei eraldata liikmesriigile 
liidu eelarvest kalapüügiga seotud 
tegevusteks mingeid vahendeid.

Or. en
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Selgitus

On ülimalt tähtis, et liikmesriigid hindaksid oma püügivõimsust. Ehkki liikmesriikidel on 
kohustus aru anda, ei ole paljud neist seda teinud ning on seega aidanud kaasa ülepüügi 
probleemi süvenemisele ELi vetes. Liikmesriigid, kes ei täida kohustust hinnata 
püügivõimsust, ei tohiks ELi eelarvest kalapüügiga seotud tegevusteks vahendeid saada.

Muudatusettepanek 2041
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Meetmed püügivõimsuse 
kohandamiseks on oma olemuselt 
mitmekesised ega piirdu laevastiku 
laevade arvu vähendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2042
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks viivad liikmesriigid 
hiljemalt... * läbi püügivõimsuse 
hindamised ning edastavad tulemused 
komisjonile. Püügivõimsuse hindamised 
hõlmavad analüüsi kogu laevastiku 
püügivõimsuse kohta vastavalt ühele 
püügipiirkonnale ning laevastiku osale 
hindamise ajal ning selle mõju kohta 
kalavarudele ning laiemale 
mereökosüsteemile. Hindamised viiakse 
läbi vastavalt komisjoni suunistele 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
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analüüsimiseks. Komisjon peaks tagama, 
et kõik liikmesriigid kohaldavad 
niisugusele hindamisele ühesugust 
lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sel eesmärgil tuleb viie aasta jooksul 
kaaluda tehnilise ja rahalise abi andmist 
kalapüügi lõpetamiseks ja kalalaevastike 
tegevuse lõpetamiseks või püügivõimsuse 
kohandamiseks vastavalt käesoleva 
määruse jaotistes III ja IV sätestatud 
meetmetele. Samuti tuleb alles jätta või 
määrata abi selle sektori töötajate tervise 
ja ohutuse kaitsmiseks, laevade ohutuse ja 
energiatõhususe tagamiseks ning võtta 
kasutusele innovaatilisi lahendusi, mis 
aitavad tõsta tootlikkust ilma 
püügivõimsust suurendamata.

Or. es

Muudatusettepanek 2044
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. 1. Võimsuse all mõeldakse kahte eri 
tüüpi võimsust, nagu on määratletud 
käesoleva määruse artiklis 5: 
a) „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 



AM\905832ET.doc 27/169 PE491.362v01-00

ET

brutoregistertonnides (GT), arvestades 
ainult püügiks ja säilitamiseks 
kasutatavaid piirkondi, ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/86 
artiklites 4 ja 5;
b) „elamismaht” – laeva pardal olevad 
alad, mis on ette nähtud ainult 
meeskonna elu- ja puhkeruumiks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2045
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Olenemata artiklist 11 võtavad 
liikmesriigid vastu püügivõimsuse 
vähendamise kava hiljemalt ... * iga 
püügipiirkonna kohta, kus püügivõimsus 
ei ole olemasolevate püügivõimalustega 
tõhusas tasakaalus. Niisugused 
püügivõimsuse vähendamise kavad 
peavad viima püügivõimsuse 
võimalustega kooskõlla ühe aasta jooksul 
alates püügivõimsuse vähendamise kava 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 180 täiendatud variant. Püügivõimsuse vähendamise kavadel 
peavad olema selged eesmärgid ja ajakavad.

Muudatusettepanek 2046
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Laeva ei ole lubatud Euroopa 
Kalandusfondi kaudu aastaid 2007–2013 
hõlmavaks programmiperioodiks antavat
riigiabi kasutava laevastiku koosseisust 
välja arvata enne, kui selle 
kalalaevatunnistus ja püügiload on ära 
võetud.

2. Laeva ei ole lubatud riigiabi kasutava 
laevastiku koosseisust välja arvata enne, 
kui selle kalalaevatunnistus ja püügiload on 
ära võetud, ja kui see ei toimu 
püügipiirkonnas, mille püütavate liikide 
varud on alla maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse taastamise taset.

Or. fr

Muudatusettepanek 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Laeva ei ole lubatud Euroopa 
Kalandusfondi kaudu aastaid 2007–2013 
hõlmavaks programmiperioodiks antavat 
riigiabi kasutava laevastiku koosseisust
välja arvata enne, kui selle 
kalalaevatunnistus ja püügiload on ära 
võetud.

2. Laeva ei ole lubatud välja arvata enne, 
kui selle kalalaevatunnistus ja püügiload on 
ära võetud.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu maksumaksja raha ei tohiks kasutada laevade tegevuse lõpetamiseks. On vähe 
tõendeid selle kohta, et see oleks varem mõistlikuks osutunud, kuid rohkesti näiteid, et see on 
maksumaksja raha raisanud ega ole toonud kaasa püügivõimsuse vähenemist.

Muudatusettepanek 2048
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 3



AM\905832ET.doc 29/169 PE491.362v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riigiabi toel laevastiku koosseisust 
välja arvatud kalalaevade püügivõimsust 
ei asendata.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Juhul, kui II lisas sätestatud püügivõimsuse ülempiiridest kinni peetakse, ei ole mingit 
vajadust kehtestada täiendavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riigiabi toel laevastiku koosseisust välja 
arvatud kalalaevade püügivõimsust ei 
asendata.

3. Laevastiku koosseisust välja arvatud 
kalalaevade püügivõimsust ei asendata.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu maksumaksja raha ei tohiks kasutada laevade tegevuse lõpetamiseks. On vähe 
tõendeid selle kohta, et see oleks varem mõistlikuks osutunud, kuid rohkesti näiteid, et see on 
maksumaksja raha raisanud ega ole toonud kaasa püügivõimsuse vähenemist. Püügivõimsus 
tuleks hoida tasemel, mis kindlustab ülempiiride järgimise.

Muudatusettepanek 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2013 ei ületa nende laevastike 

välja jäetud
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püügivõimsus ühelgi hetkel artikli 35 
kohaselt kehtestatud püügivõimsuse 
ülempiire.

Or. en

Selgitus

Niisugune püügivõimsuse määratlus ei ole enam asjakohane. Artikli 5 lõikele 1 tehtud 
muudatusettepanekus esitatud uus määratlus lähtub laevade arvust, mitte 
brutoregistertonnidest ega kilovattidest.

Muudatusettepanek 2051
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2013 ei ületa nende laevastike 
püügivõimsus ühelgi hetkel artikli 35 
kohaselt kehtestatud püügivõimsuse 
ülempiire.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende 
laevastike püügivõimsus ei ületa ühelgi 
hetkel artikli 35 kohaselt kehtestatud
püügivõimsuse ülempiire.

Or. en

Muudatusettepanek 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2013 ei ületa nende laevastike 
püügivõimsus ühelgi hetkel artikli 35 
kohaselt kehtestatud püügivõimsuse
ülempiire.

4. Liikmesriigid peaksid tagama, et alates 
1. jaanuarist 2013 on nende laevastike 
püügivõimsus vastav artikli 35 kohaselt 
kehtestatud püügivõimsuse ülempiiridele.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2013 ei ületa nende laevastike 
püügivõimsus ühelgi hetkel artikli 35 
kohaselt kehtestatud püügivõimsuse 
ülempiire.

4. Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2015 ei ületa nende laevastike 
püügivõimsus ühelgi hetkel artikli 35 
kohaselt kehtestatud püügivõimsuse 
ülempiire.

Or. es

Muudatusettepanek 2054
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2055
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõikidest meetmetest, mis on võetud 
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selleks, et saavutada püsiv ja alaline 
tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel, ning teevad selle 
teabe avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui liikmesriik ei kohanda oma 
laevastiku suurust lõikes 1 nimetatud 
kuupäevaks, peatatakse laevastiku 
asjaomaste osade püügivõimalused. 

Or. en

Muudatusettepanek 2057
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. 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 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset



AM\905832ET.doc 33/169 PE491.362v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 33 a 
lõikes 3 osutatud püügivõimsuse 
ülempiiride ümberarvutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kalalaevatunnistuse ja püügiloa 
saamiseks peab liidu laevadel olema 
kehtiv mootoritunnistus, mis on välja 
antud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 1224/2009. 

Or. en

Muudatusettepanek 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püügivõimsuse haldamine Püügivõimsuse ja struktuurilise liigse 
püügivõimsuse haldamine

Or. en
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Selgitus

Püügivõimsuse ja selle ülempiiride mõiste on küll veel kasutusel, kuid tulevikus juhindutakse 
ülempiiride seadmisel valdavalt struktuurilise liigse püügivõimsuse mõistest, mis hõlmab 
laevade arvu, majanduslikke kriteeriumeid ja kasutadaolevaid varusid. 

Muudatusettepanek 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Püügivõimsuse haldamine Laevastiku koosseisu 
arvamise/koosseisust väljaarvamise kava

Or. en

Muudatusettepanek 2062
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad rangelt kinni pidama II lisaga ette 
nähtud püügivõimsuse ülempiiridest.

Or. fr

Selgitus

Püügivõimsuse ülempiirid on püügivõimsuse kontrollimiseks vajalikud vahendid. 
Liikmesriigid peavad neist kinni pidama.

Muudatusettepanek 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Iga liikmesriigi laevastiku jaotus 
näidatakse ära merepiirkondade kaupa, 
milles laevastiku osad tegutsevad, eeskätt 
näidatakse ära äärepoolseimates 
piirkondades tegutsevad ja ainult 
väljaspool ühendust tegutsevad laevad.

Or. fr

Muudatusettepanek 2064
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Iga liikmesriik püüab tagada, et tema 
püügivõimsus on püügivõimalustega 
tasakaalus.

Or. en

Muudatusettepanek 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
kehtivatest püügivõimsuse ülempiiridest.

Or. en

Selgitus

Alustuseks on olemas püügimahu ülempiiride mehhanism, mis põhineb brutoregistertonnidel 
ja kilovattidel ning millest tuleb kinni pidada. Edaspidi tuleks kehtestada uued piirid, 
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tuginedes püügivõimsuse ja struktuurilise liigse püügivõimsuse määratlustele.

Muudatusettepanek 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Liikmesriigid korraldavad oma 
laevastike koosseisu arvamised ja 
koosseisust väljaarvamised nii, et 
kompenseeritakse kasutuselevõetud uus 
püügimaht, mis ei ole seotud riigiabiga, 
vähemalt sama koguse varasema 
riigiabiga hõlmamata püügimahu 
kõrvaldamise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 2067
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid korraldavad laevastiku 
koosseisu arvamised ja koosseisust 
väljaarvamised nii, et kasutuselevõetud 
uus püügimaht kompenseeritakse 
vähemalt sama koguse varasema 
riigiabiga hõlmamata püügimahu 
kõrvaldamise teel.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb vana põhimääruse artikli 13 lõikel 1.
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Muudatusettepanek 2068
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Väljajätmine on seotud artiklite 27–33 väljajätmisega. Kui püügikontsessioonide ülekandmise 
sätted jäetakse välja, on artikli 35 lõiked 2 ja 3 tarbetud. 

Muudatusettepanek 2069
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2070
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 2072
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul arvutatakse 
püügivõimsuse ülempiirid ümber, võttes 
arvesse ka neid kalalaevu, mis ei ole 
hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda kõikide kalalaevade – nii artikliga 
27 kehtestatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga hõlmatud
kui ka hõlmamata – väljajätmist lõikes 1 
sätestatud püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul arvutatakse 
püügivõimsuse ülempiirid ümber, võttes 
arvesse ka neid kalalaevu, mis ei ole 
hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.
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Or. es

Muudatusettepanek 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidele kehtivad lisaks lõikes 
1 sätestatud püügivõimsuse ülempiiridele 
uued püügivõimsuse ülempiirid, mis 
põhinevad püügivõimsuse ja 
struktuurilise liigse püügivõimsuse uutel 
määratlustel.

Or. en

Selgitus

Praegune püügivõimsuse ülempiiride süsteem ei ole uusi püügivõimsuse ja struktuurilise 
liigse püügivõimsuse määratlusi arvestades kohane. Lühemas perspektiivis järgitakse 
olemasolevat süsteemi, kuid tulevikus juhindutakse püügivõimsuse ülempiiride määramisel 
majanduslikest kriteeriumitest ja olemasolevatest varudest.

Muudatusettepanek 2075
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Väljajätmine on seotud artiklite 27–33 väljajätmisega. Kui püügikontsessioonide ülekandmise 
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sätted jäetakse välja, on artikli 35 lõiked 2 ja 3 tarbetud. 

Muudatusettepanek 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2077
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Selles artiklis osutatud sätteid loetakse olemuslikeks küsimusteks, mida ei saa seepärast 
lahendada delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 2078
Ian Hudghton
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Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2080
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1
püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist. Komisjon esitab ...* 
ettepaneku II lisa läbivaatamiseks ja 
kaalub püügivõimsuse ülempiiride 
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kehtestamist kalalaevastiku eri osade 
jaoks, nt jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete alusel tegutsevatele 
või teatud püügipiirkonnas tegutsevatele 
laevadele;

Or. en

Muudatusettepanek 2081
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta teavet, mis on vajalik 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
meetmete haldamiseks.

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate kõikide sektorite liidu kalalaevade 
omaduste ja tegevuse kohta teavet, mis on 
vajalik käesoleva määruse kohaselt 
kehtestatud meetmete haldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2082
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta teavet, mis on vajalik 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
meetmete haldamiseks.

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omandiõiguse,
omaduste, püüniste ja tegevuse kohta 
teavet, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaselt kehtestatud meetmete 
haldamiseks.

__________________
1ELT: palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. es



PE491.362v01-00 44/169 AM\905832ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2083
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta teavet, mis on vajalik 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
meetmete haldamiseks.

1. Liikmesriigid koguvad ja avaldavad
nende lipu all sõitvate liidu kalalaevade ja 
nende püüniste omaduste, omandiõiguse
ning ruumis ja ajas tegevuse kohta teavet, 
mis on vajalik käesoleva määruse kohaselt 
kehtestatud meetmete haldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta teavet, mis on vajalik 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
meetmete haldamiseks.

1. Liikmesriigid teevad koostööd 
asjaomaste piirkondlike asutuste ja 
piirkondlike nõuandekomisjonidega, et 
koguda asjakohaseid andmeid ning
koguvad nende lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade omaduste ja tegevuse kohta 
teavet, mis on vajalik käesoleva määruse 
kohaselt kehtestatud meetmete haldamiseks

Or. es

Muudatusettepanek 2085
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teeb lõikes 1 osutatud 
teabe komisjonile kättesaadavaks.

2. Iga liikmesriik esitab igal aastal 
komisjonile lõikes 1 osutatud teabe koos 
koopiaga kalalaevastiku ajakohastatud 
registrist.

Or. fr

Selgitus

Püügivõimsuse ülempiirid on püügivõimsuse kontrollimiseks vajalikud vahendid. Laevastiku 
registrid, mis näitavad iga liikmesriigi laevastiku olukorda, on Euroopa Liidu püügivõimsuse 
täpseks hindamiseks vajalikud. Niisugused registrid on seepärast oluliseks vahendiks 
Euroopa laevastiku püügivõimsuse analüüsimiseks ning liikmesriigid peavad hoidma need 
ajakohastatuna ja edastama komisjonile.

Muudatusettepanek 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teeb lõikes 1 osutatud 
teabe komisjonile kättesaadavaks.

2. Iga liikmesriik teeb lõikes 1 osutatud 
teabe komisjonile kättesaadavaks ja see 
teave on avalik.

Or. en

Muudatusettepanek 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik teeb lõikes 1 osutatud 
teabe komisjonile kättesaadavaks.

2. Iga liikmesriik teeb lõikes 1 osutatud 
teabe komisjonile taotluse alusel
kättesaadavaks.
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Or. pt

Muudatusettepanek 2088
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab liidu kalalaevade 
registri, mis sisaldab talle lõike 2 kohaselt 
laekuvat teavet.

3. Komisjon koostab liidu kalalaevade 
registri, mis sisaldab talle lõike 2 kohaselt 
laekuvat teavet. Laevastiku register on 
selgelt liigendatud alajaotusteks iga 
liikmesriigi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2089
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele, 
parlamendile ja nõukogule
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Nõukogu ja parlament 
võivad anda komisjonile volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud teabe määratlemist.

Or. es

Muudatusettepanek 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele ja 
avalikkusele kättesaadavaks. Komisjonile 
antakse volitused võtta artikli 55 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse lõikes 1 osutatud teabe 
määratlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele ja 
avalikkusele kättesaadavaks. Komisjonile 
antakse volitused võtta artikli 55 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
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lõikes 1 osutatud teabe määratlemist. käsitletakse lõikes 1 osutatud teabe 
määratlemist.

Or. en

Selgitus

ELi kalavarude majandamises tuleb suurendada läbipaistvust. Kalapüügi ressursside 
omanikud ei tohiks olla saladus.

Muudatusettepanek 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järgmine teave on avalik:
(a) laeva nimi, liidu kalalaeva registri 
number ja füüsilised omadused;
(b) laeva litsentsid ja load;
(c) laeva omaniku nimi ja aadress.

Or. en

Muudatusettepanek 2094
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 a
Kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega (STECF) 

konsulteerimine
1. STECFiga peetakse korrapäraselt nõu 
küsimustes, mis on seotud mere 
bioloogiliste ressursside kaitse, 
kasutamise ja majandamisega, sealhulgas 
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selle bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, 
sotsiaal- ja majandusaspektidega.
2. Komisjon võtab käesoleva määruse 
alusel ettepanekuid tehes arvesse STECFi 
arvamusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
V a osa (uus)– artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V a osa
KALAVARUDELE JUURDEPÄÄSU 

ERALDAMISE KRITEERIUMID
Artikkel 36 a

Liitumiskriteeriumid
Eraldades juurdepääsu kalavarudele, 
lähtuvad liikmesriigid läbipaistvatest, 
mõõdetavatest, õiglastest ja 
kontrollitavatest kriteeriumitest ning 
annavad juurdepääsu esmajoones neile, 
kes püüavad keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikult. Kriteeriumite 
seas arvestatakse muu hulgas järgmist:
- mõju merekeskkonnale,
- püügivahendite või - meetodite 
selektiivsus,
- energiatarbimine ja heitkogused,
- pakutav tööhõive,
- töötingimused,
- toodete kvaliteet,
- panus kohalikku majandusse,
- ettevõtja nõuete järgimise ajalugu.
Eelistatakse kalapüüki inimtoiduks.
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Iga kolme aasta järel hindab liikmesriik 
kõikide ettevõtjate tegevust, kes kasutavad 
tema lipu all sõitvaid laevu. Andmed 
tegevuse kohta lisatakse andmebaasi, mis 
on komisjonile, kontrolliasutusele ja 
kolmandatele riikidele taotluse alusel 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 2096
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Mere bioloogiliste ressursside 
kaitsmine, haldamine ja säästev 
kasutamine peab põhinema parimatel 
andmetel kalavarude kohta ja parimatel 
keskkonnaalastel, tehnilistel ja 
sotsiaalmajanduslikel teadmisel. Selleks 
koguvad liikmesriigid bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. fr

Muudatusettepanek 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude ja vesiviljeluse majandamiseks, 
töötlevad neid ning teevad need
avalikkusele kättesaadavaks, sh teaduslike 
andmete lõppkasutajatele ja komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. en

Muudatusettepanek 2098
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Euroopa Liit tagab 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
abiga kõnealuste andmete saamiseks 
piisava rahalise toetuse. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. pt

Muudatusettepanek 2099
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude ja vesiviljeluse majandamiseks, 
töötlevad neid ning teevad need 
kättesaadavaks teaduslike andmete 
lõppkasutajatele ja avalikkusele, sh 
komisjoni määratud asutustele. Need 
andmed võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. es

Muudatusettepanek 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude ja vesiviljeluse majandamiseks, 
töötlevad neid ning teevad need 
kättesaadavaks teaduslike andmete 
lõppkasutajatele ja avalikkusele, sh 
komisjoni määratud asutustele. Need 
andmed võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. es

Muudatusettepanek 2101
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks ja kalavarude 
ning sektori majandusliku seisundi 
hindamiseks. Nad töötlevad neid andmeid
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. el

Muudatusettepanek 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele ja huvitatud 
osapooltele, sh komisjoni määratud 
asutustele. Need andmed võimaldavad 
eelkõige hinnata:

Or. pt

Muudatusettepanek 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Mere bioloogiliste ressursside 
kaitsmine, haldamine ja säästev 
kasutamine peab põhinema parimatel 
andmetel kalavarude kohta ja parimatel 
keskkonnaalastel, tehnilistel ja 
sotsiaalmajanduslikel teadmisel. Selleks 
koguvad liikmesriigid bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. fr

Muudatusettepanek 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad 
piirkonnastamise kriteeriumeid arvestades
bioloogilisi, tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks 
piirkondlikele asutustele ja teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

Or. es



AM\905832ET.doc 55/169 PE491.362v01-00

ET

Muudatusettepanek 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid 
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele, mis teevad tihedat 
koostööd piirkondlike asutuste ja 
piirkondlike nõuandekomisjonidega. 
Andmeid kogutakse iga-aastaselt ja need 
võimaldavad hinnata:

Or. es

Muudatusettepanek 2106
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside seisundit; (a) mere bioloogiliste ressursside seisundit, 
et 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;

Or. en

Muudatusettepanek 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
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fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) püügitaset, tehes selget vahet 
tööstusliku ja mittetööstusliku püügi 
vahel, ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

Or. en

Muudatusettepanek 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele, eeskätt seoses 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
võimaldava kalastussuremuse määra 
piirväärtusega, ning

Or. en

Muudatusettepanek 2109
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) püügitaset ja ekstensiivse kalapüügi ja 
vesiviljeluse – eeskätt tööstusliku – mõju 
mere bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning
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Or. es

Muudatusettepanek 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) püügitaset, selle ajalisi ja ruumilisi 
mustreid ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele, samuti hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele ning

Or. en

Muudatusettepanek 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) püügitaset ja kogu kalapüügi mõju 
mere bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

Or. el

Muudatusettepanek 2112
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalandus-, vesiviljelus- ja töötleva 
sektori sotsiaalmajanduslikku toimimist 

(c) kalanduse, ekstensiivse ja intensiivse 
vesiviljeluse ja töötleva sektori 
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liidu vetes ja neist väljaspool. sotsiaalmajanduslikku toimimist liidu vetes 
ja neist väljaspool.

Or. es

Muudatusettepanek 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) järeldusi kalavarude majandamise 
kohta ja sobivate haldamisvahendite 
valikut, et tagada kalavarude 
jätkusuutlikkus. 

Or. el

Muudatusettepanek 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) niisuguste meetmete rakendamise 
sotsiaalmajanduslikku mõju.

Or. es

Muudatusettepanek 2115
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tööhõive määra praegust muutumist 
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ja selle mõju tulevikus.

Or. es

Muudatusettepanek 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) kalapüügi lõpliku peatamise ja 
tegevuse lõpetamise toetamise tulemusi.

Or. es

Muudatusettepanek 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid: 2. Liikmesriigid ja ELi organid:

Or. es

Muudatusettepanek 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad kogutud andmete täpsuse ja 
usaldusväärsuse;

(a) tagavad kogutud andmete täpsuse ja 
usaldusväärsuse ning andmete kogumise 
kõikides liikmesriikides ühtemoodi;

Or. en



PE491.362v01-00 60/169 AM\905832ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2119
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а) tagavad kogutud andmete täpsuse ja 
usaldusväärsuse;

а) tagavad, et andmed on kogutud 
õigeaegselt, samuti kogutud andmete 
täpsuse ja usaldusväärsuse ;

Or. bg

Muudatusettepanek 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väldivad erinevatel eesmärkidel 
kogutavate andmete dubleerimist;

(b) võtavad kasutusele 
koordineerimissüsteemi, et vältida
erinevatel eesmärkidel kogutavate andmete 
dubleerimist

Or. es

Muudatusettepanek 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise ning vajaduse korral ka 
asjakohase kaitse ja konfidentsiaalsuse;

(c) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise ning vajaduse korral ka 
asjakohase kaitse; 

Or. pt
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Muudatusettepanek 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete 
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks.

(d) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele, samuti Euroopa Parlamendile
juurdepääsu riiklikele andmebaasidele ja 
töötlemissüsteemidele, mida kasutatakse 
kogutud andmete olemasolu ja kvaliteedi 
kontrollimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete 
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks.

(d) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete 
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks.

(d) edastavad komisjonile või tema 
määratud asutustele kogutud andmed, 
kontrollivad nende olemasolu ja kvaliteeti 
ning töötlevad neid ühtlustatud moel.

Or. es

Muudatusettepanek 2125
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagavad, et teaduslikes andmetes ja 
meetodites oleks andmete kogumisel 
arvestatud ka selliste teguritega nagu 
hapestumine ja mere temperatuur ning et 
andmeid kogutakse seega erinevatest 
piirkondadest aastaringselt.

Or. en

Muudatusettepanek 2126
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teevad huvitatud osapooltele 
kättesaadavaks asjaomased andmed ja 
metoodika, millega need on saadud, võttes 
arvesse kõiki täiendavaid andmeid, mida 
need osapooled võivad esitada.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2127
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) komisjon tagab, et kõikidel selle 
sektori ettevõtjatel ja ELi avalikkusel on 
neile andmebaasidele juurdepääs.

Or. es

Muudatusettepanek 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igal aastal ülevaatliku aruande, milles on 
loetletud kalavarud, mille kohta tuleb 
andmeid koguda, ning on iga juhtumi ja 
iga kategooria puhul näidatud, kas see 
nõue on täidetud. Ülevaatlik aruanne 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ehkki liikmesriikidel on kohustus esitada oma kalavarude kohta teaduslikke andmeid, ei ole 
paljud liikmesriigid seda teinud. Liikmesriigid, kes seda kohustust ei täida, peaksid näitama, 
missuguste kalavarude osas on analüüs tegemata.

Muudatusettepanek 2129
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike ja 
sotsiaalmajanduslike andmete kogumise ja 
haldamise kooskõlastamise riigi tasandil. 
Selleks määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

Or. es

Muudatusettepanek 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni ja 
Euroopa Parlamenti teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

Or. en

Muudatusettepanek 2131
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike ja 
sotsiaalmajanduslike andmete kogumise ja 
haldamise kooskõlastamise riigi tasandil. 
Selleks määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

Or. es

Muudatusettepanek 2132
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal võidakse 
paluda osaleda 
koordineerimiskoosolekutel.

Or. pt

Muudatusettepanek 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike 
andmete kogumise ja haldamise 
kooskõlastamise riigi tasandil. Selleks 
määravad nad riigi kontaktisiku ja 
korraldavad igal aastal riiklikul tasandil 
koordineerimiskoosoleku. Komisjoni 
teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

3. Liikmesriigid tagavad kalavarude 
majandamist käsitlevate teaduslike ja 
sotsiaalmajanduslike andmete kogumise ja 
haldamise kooskõlastamise riigi tasandil. 
Andmete kogumise ja haldamise riiklikus 
planeerimises võetakse kasutusele 
piirkonnastamise kriteeriumid, 
julgustades sellega piirkondlike asutuste 
kaasamist. Julgustatakse nii 
kalandussektori kui ka kohalike 
uurimiskeskuste kaasamist teaduslike 
andmete kogumisse. Selleks määravad nad 
riigi kontaktisiku ja korraldavad igal aastal 
riiklikul tasandil koordineerimiskoosoleku. 
Komisjoni teavitatakse riiklikest 
koordineerimistegevustest ja tal palutakse 
osaleda koordineerimiskoosolekutel.

Or. es

Muudatusettepanek 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kooskõlastab liikmesriikide 
jõupingutusi, et parandada andmete 
kogumist.

Or. es

Muudatusettepanek 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõik 3 b (uus)



AM\905832ET.doc 67/169 PE491.362v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Ühe aasta jooksul alates ühise 
kalanduspoliitika reformist esitab 
komisjon ettepaneku Euroopa registri 
loomiseks koos asjakohaste meetoditega 
andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.

4. Liikmesriigid kooskõlastavad komisjoni 
kaudu oma andmekogumistegevust sama 
piirkonna muude liikmesriikidega ja teevad 
kõik selleks, et koordineerida oma 
meetmeid kolmandate riikidega, kellel on 
sama merepiirkonna vete suhtes 
suveräänsed õigused või jurisdiktsioon.

Or. es

Muudatusettepanek 2137
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.

4. Liikmesriigid kooskõlastavad tihedas 
koostöös komisjoniga oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
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õigused või jurisdiktsioon.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab täitma teaduslike andmete kogumisel aktiivsemat rolli ning peaks seepärast 
tegelema selles lõikes osutatud koordineerimisega.

Muudatusettepanek 2138
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.

4. Komisjon hoiab ära administratiivset 
dubleerimist ja tagab, et liikmesriigid 
kooskõlastavad oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.

Or. es

Muudatusettepanek 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
andmekogumistegevust sama piirkonna 
muude liikmesriikidega ja teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.

4. Komisjon tagab, et samas piirkonnas 
andmeid koguvate liikmesriikide tegevus 
on kooskõlastatud ja et nad teevad kõik 
selleks, et koordineerida oma meetmeid 
kolmandate riikidega, kellel on sama 
merepiirkonna vete suhtes suveräänsed 
õigused või jurisdiktsioon.
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Or. es

Muudatusettepanek 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames. 
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames, mis 
tunnustab sõnaselgelt rakendusprotokolli, 
mida toestab kalandusametite, teadlaste ja 
kõikide asjaomaste kalandussektori tihe 
koostöö.Sellises mitmeaastases kavas on 
sätestatud kogutavate andmete täpsusele 
seatud eesmärgid ning selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

Or. es

Muudatusettepanek 2141
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames.
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

5. Andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine toimub määruse 2008/199/EÜ 
raames, mis tuleks läbi vaadata ja/või 
muuta ning vajaduse korral asendada
vähemalt sama rangete nõuetega 
raamistikuga, mida rakendatakse 
vastavalt käesoleva artikli sätetele. 2014. 
aastast alates juhitakse mitmeaastase
kavaga selliste andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist, mille puhul 
kehtivad käesoleva artikli ja/või määruse 
2008/199/EÜ muudetud, läbi vaadatud või 
asendatud sätted. Sellises mitmeaastases 
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kavas on sätestatud kogutavate andmete 
täpsusele seatud eesmärgid ning selliste 
andmete kogumise, haldamise ja 
kasutamise koondamistasemed. Määruse 
2008/199/EÜ kohaldamine andmete 
kogumiseks ja haldamiseks vastu võetud 
riiklike kavade suhtes jätkub seni, kuni 
jõustuvad uued meetmed, millega luuakse 
liidu kalandussektori andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 2142
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames. 
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames. 
Iga-aastane kava sisaldab 
rakendusprotokolli, millega nähakse ette 
tihe koostöö kalandusametite, teadlaste ja 
kõikide asjaomaste kalandussektorite 
vahel. Sellises mitmeaastases kavas on 
sätestatud kogutavate andmete täpsusele 
seatud eesmärgid ning selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

Or. es

Muudatusettepanek 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames.
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise,
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames.
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise,
koondamistasemed, mis võimaldavad 
nende asjakohast haldamist ja kasutamist, 
võttes arvesse piirkonnastamise 
kriteeriumeid.

Or. es

Muudatusettepanek 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks kogutavate 
andmete täpsusele seatud eesmärgid ja 
koondamistasemed selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise jaoks 
lõikes 5 osutatud mitmeaastastes kavades.

6. Nõukogu ja parlament võivad anda
komisjonile volituse võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, et 
määrata kindlaks kogutavate andmete 
täpsusele seatud eesmärgid ja 
koondamistasemed selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise jaoks 
lõikes 5 osutatud mitmeaastastes kavades.

Or. es

Muudatusettepanek 2145
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui liikmesriik ei kogu andmeid, 
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tuleks ta jätta riigiabist ilma ning 
komisjon peaks seejärel rakendama 
täiendavaid karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2146
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Konsulteerides piirkondlike 
nõuandekomisjonidega, tagab komisjon 
andmete kogumise parema 
koordineerimise ELis. Selleks tuleb:
a) hinnata harrastuspüügiga tegelevate 
laevade püügikoguseid ja kui see on
asjakohane, võtta neid koguseid varude 
hindamisel arvesse, et hinnata nende 
mõju,
b) arendada mitme liigiga 
püügipiirkondade maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse mõistet,
c) arendada mitmetel liikidel ja 
püügipiirkondadel põhinevat 
lähenemisviisi, tunnistades, et paljud 
kalavarud ei ole iseseisvad üksused, vaid 
on laiema ökosüsteemi osad,
d) optimeerida rahvusvaheliselt 
ekspertteadmiste kasutamist andmete 
kogumisel ja hindamisel, näiteks otoliitide 
analüüsimisel,
e) koguda andmeid, viia läbi hindamisi ja 
esitada nõuandeid,
f) kasutada rohkem tööstusliku ja 
harrastuskalapüügi allikaid, et saada 
teavet olemasolevate ja uute 
hindamistehnikate täiendamiseks, 
g) jälgida hoolikamalt arenguid saagi 



AM\905832ET.doc 73/169 PE491.362v01-00

ET

vette tagasi laskmise osas,
h) arendada edasi ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Asjaomase poliitika kujundamisel ja 
vajalike meetmete rakendamisel võetakse 
neid andmeid arvesse ja kasutatakse 
tõhusalt. Komisjon abistab liikmesriike 
andmete kogumisel, kasutades 
olemasolevaid ressursse, nagu kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomitee
(STECF).

Or. el

Muudatusettepanek 2148
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee (STECF)
1. STECFiga peetakse korrapäraselt nõu 
küsimustes, mis on seotud mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ja 
majandamisega, sealhulgas selle 
bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, 
sotsiaal- ja majandusaspektidega.
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2. Kalavarude majandamisega seotud 
ettepanekute tegemisel käesoleva määruse 
alusel võtab komisjon arvesse STECFi 
seisukohti.

Or. fr

Muudatusettepanek 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee (STECF)
1. STECFiga peetakse korrapäraselt nõu 
küsimustes, mis on seotud mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ja 
majandamisega, sealhulgas selle 
bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, 
sotsiaal- ja majandusaspektidega.
2. Kalavarude majandamisega seotud 
ettepanekute tegemisel käesoleva määruse 
alusel võtab komisjon arvesse STECFi 
seisukohti.

Or. fr

Muudatusettepanek 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad komisjoni 
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kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

kaudu oma kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute (nii põhiuuringute kui ka 
rakenduslike) ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

Or. es

Muudatusettepanek 2151
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad tihedas 
koostöös komisjoniga oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

Or. es

Selgitus

Komisjon peab täitma teaduslike andmete küsimuses aktiivsemat rolli ning peaks seepärast 
tegelema selles lõikes osutatud koordineerimisega.

Muudatusettepanek 2152
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
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kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

kalandus- ja vesiviljeluse andmete 
kogumise, teadusuuringute ja innovatsiooni 
riiklikud kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega. Vajadusel 
kaasavad nad asjaomaseid 
nõuandekomisjone.

Or. fr

Muudatusettepanek 2153
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega. Andmete 
kogumist tuleb liikmesriikide vahel 
ühtlustada.

Or. en

Muudatusettepanek 2154
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
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kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega. Liit tagab 
nende programmide piisava rahastamise 
teadusuuringute ja kalandusvaldkonna 
raames kättesaadavate vahendite abil. 

Or. pt

Muudatusettepanek 2155
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandus- ja vesiviljeluse andmete 
kogumise, teadusuuringute ja innovatsiooni 
riiklikud kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega, mis peavad 
järgima ELi kalandus- ja 
vesiviljelussektori teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavat poliitikat.

Or. es

Muudatusettepanek 2156
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Komisjon tagab, et nad 
koordineerivad oma kalandusandmete 
kogumise, nii põhi- kui ka rakenduslike
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

Or. es

Muudatusettepanek 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid teevad koos komisjoniga 
akrediteeritud asutustele ülesandeks 
koostada teaduslike kalandusandmete 
kogumise, teadusuuringute ja innovatsiooni 
riiklikud ja piiriülesed kavad. Nad 
koordineerivad oma kalandusandmete 
kogumise, teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud tegevusi muude 
liikmesriikide ning liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

Or. el

Muudatusettepanek 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad, tehes tihedat koostööd 
piirkondadega. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega.

Or. es

Muudatusettepanek 2159
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad asjakohase 
pädevuse ja teadusliku nõustamise 
protsessi kaasatavate inimressursside 
kättesaadavuse.

2. Liikmesriigid tagavad nii palju kui 
võimalik asjakohase pädevuse ja teadusliku 
nõustamise protsessi kaasatavate 
inimressursside kättesaadavuse, eeskätt 
liidu rahaliste vahendite abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad asjakohase 
pädevuse ja teadusliku nõustamise 
protsessi kaasatavate inimressursside 
kättesaadavuse.

2. Liikmesriigid tagavad asjakohase 
pädevuse ja teadusliku nõustamise 
protsessi kaasatavate inimressursside 
kättesaadavuse, julgustades kohalike 
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uurimiskeskuste kaasamist.

Or. es

Muudatusettepanek 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
iga-aastaseid aruandeid edusammude 
kohta teaduslike kalandusandmete 
kogumise, teadusuuringute ja 
innovatsiooni riiklike kavade 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teadusuuringute programmi 
tulemused tehakse kättesaadavaks kogu 
Euroopa teadlastele. 

Or. el

Muudatusettepanek 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon ja/või STEFC võivad 
hinnata liikmesriikide poolt vastu võetud 
teaduslike kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni kavade 
asjakohasust ja täpsust.

Or. en

Muudatusettepanek 2164
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee
1. Moodustatakse kalanduse teadus-, 
tehnika- ja majanduskomitee (STECF). 
STECFiga peetakse korrapäraselt nõu 
küsimustes, mis on seotud magevee ja 
mere bioloogiliste ressursside kaitse ja 
majandamisega, sealhulgas selle 
bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, 
sotsiaal- ja majandusaspektidega.
2. Kalavarude majandamisega seotud 
ettepanekute tegemisel käesoleva määruse 
alusel võtab komisjon arvesse STECFi 
seisukohti.

Or. es

Selgitus

STEFC töö loob lisaväärtust, mida tuleks uues ühises kalanduspoliitikas säilitada.

Muudatusettepanek 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – I jaotis – artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 a
Välispoliitika

Ühise kalanduspoliitika välismõõde on 
kooskõlas liidu keskkonna-, arengu- ning 
kaubanduspoliitikaga. See järgib samasid 
põhimõtteid ning edendab samasid 
kalavarude majandamise standardeid, 
mida kohaldatakse ELi vete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 2166
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – I jaotis – artikkel 38 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 b
Üldpõhimõtted

1. Välise kalanduspoliitika eesmärgid on 
kirjas asutamislepingu artiklis 39. Et 
tagada mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine ja majandamine, 
korraldab liit oma välissuhteid kalanduse 
valdkonnas vastavalt rahvusvahelistele 
kohustustele ja eesmärkidele ning 
põhimõtetele, mis on sätestatud käesoleva 
määruse artiklites 2 ja 4.
2. Eelkõige liit:
a) edendab ja soodustab parimate 
kasutadaolevate teaduslike teadmiste 
edasiarendamist;
b) edendab ja toetab rahvusvahelisel 
tasandil vajalikke meetmeid, et lõpetada 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
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kalapüük; selleks tagab liit, et sellisel 
viisil püütud tooted ei siseneks ELi turule; 
ja
c) julgustab ja osaleb aktiivselt ühises 
rahvusvahelises võitluses merepiraatluse 
vastu, et kindlustada inimelude turvalisus 
ja hoida ära kalapüügi takistamine merel.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek sisaldab ainult kahte jaotist: üks piirkondlike kalandusorganisatsioonide 
kohta ja teine jätkusuutlike kalanduskokkulepete kohta. On aga hulgaliselt põhimõtteid, mis 
on nende mõlema puhul ühised ning mis tuleks sätestada enne neid jaotisi.

Muudatusettepanek 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt 
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

1. Liit osaleb kooskõlastatult kalanduse ja 
vesiviljeluse nõuandekomiteega 
kalandusega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide, sealhulgas piirkondlike 
kalavarude majandamise organisatsioonide
(REMOs) tegevuses kooskõlas oma 
rahvusvaheliste kohustuste ja poliitikaga 
ning vastavalt artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidele ning kooskõlas ELi muude 
poliitikavaldkondadega, nagu eelkõige 
arengukoostöö, majandus-, finants- ja 
tehniline koostöö kolmandate riikidega, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 197 ja kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetes.

Or. es

Muudatusettepanek 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt 
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt ELi 
kalanduse, keskkonna ja arengu 
valdkonna põhimõtetele, eesmärkidele ja 
kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 2169
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

1. Liit peab edendama ja toetama 
aktiivselt tõhusaid meetmeid kalavarude 
taastamiseks, kalavarude jätkusuutlikkuse 
ja ökoloogilise haldamise põhimõtet, 
läbipaistvust andmete töötlemisel ja 
sidusrühmade osalemist kalandust 
käsitlevates rahvusvahelistes foorumites,
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses, kooskõlas artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidega ja artiklis 4 
sätestatud hea valitsemistava 
põhimõtetega. Tuleb parandada 
rahvusvahelisel tasandil ülesannete, 
kohustuste ja poliitikaeesmärkide võtmist 
ning edendada nende täitmist.

Or. bg
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Muudatusettepanek 2170
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele ja 
kooskõlas ELi muude 
poliitikavaldkondadega.

Or. es

Muudatusettepanek 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liit aitab tugevdada Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni mereõiguste 
konventsiooni (UNCLOS) sätteid ja tagab 
sellega parema kaitse ELi laevadele ja 
kodanikele, keda kolmandad riigid võivad 
konventsiooni või muude ELi 
allkirjastatud lepingute rikkumisega 
kahjustada.

Or. es

Muudatusettepanek 2172
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liit aitab tagada Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsioonist kinnipidamise.

Or. es

Muudatusettepanek 2173
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liit kaitseb ELi kodanikke, ELi 
ettevõtjaid, laevu ja investeeringuid, keda 
või mida võidakse väljaspool liidu piire 
kahjustada.

Or. es

Muudatusettepanek 2174
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele,
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise võimaluse korral maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse taseme lähedal.

Or. es

Muudatusettepanek 2176
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse taseme lähedal pikas 
perspektiivis kõigis püügipiirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 2177
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad täpsetele ja 
ajakohastatud teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad võimaluse korral kalavarude 
taastamise või säilitamise kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 2179
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 

2. Liit peab kalanduse ja piirkondlike 
kalavarude majandamisega tegelevates 
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tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

rahvusvahelistes organisatsioonides
seisukohtade võtmisel hea valitsemistava 
põhimõtetest lähtuvalt konsulteerima 
kalavarude majandamisega tegelevate 
ametiasutustega, kalandussektori, 
nõuandeasutuste ja 
teadusringkondadega; seisukohad
tuginevad parimatele kättesaadavatele 
teaduslikele nõuannetele, mis tagavad 
kalavarude taastamise või säilitamise 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest.

Or. es

Muudatusettepanek 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel.

Or. pt

Muudatusettepanek 2181
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
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tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele andmetele 
ning need toetavad samu põhimõtteid ja 
standardeid, mis kehtivad ühenduse vetes, 
et edendada vastutustundlikku kalapüüki 
ja tagada kalavarude taastamine või 
säilitamine kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

Or. es

Muudatusettepanek 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele
tavadele ja parimatele kättesaadavatele 
teaduslikele nõuannetele,
ettevaatusprintsiibile ja 
ökosüsteemipõhisele lähenemisele, mis 
tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 2183
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
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tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad täpsetele ja 
ajakohastatud teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad võimaluse korral kalavarude 
taastamise või säilitamise kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 2184
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liit edendab piirkondlikes kalavarude 
majandamise organisatsioonides samade 
põhimõtete ja standardite rakendamist, 
mis kehtivad liidu vetes.

Or. es

Muudatusettepanek 2185
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu.

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu, kellel on 
mandaat osaleda ametlikult FAO 
kalanduskomisjonis (COFI), mis on ainus 
ülemaailmne valitsustevaheline foorum, 
kus arutatakse peamisi rahvusvahelisi 
kalanduse ja vesiviljelusega seotud 
probleeme ja küsimusi ning koostatakse 
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soovitusi valitsustele, piirkondlikele 
kalandusasutustele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele, kalandustöötajatele, 
FAOle ja rahvusvahelisele üldsusele 
korrapäraselt ja üle kogu maailma.

Or. es

Muudatusettepanek 2186
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu.

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste
eriorganisatsioonide kaudu, kes on 
tunnustatud teaduslike nõuannete andjad. 
See aitab tihendada koostööd piirkondlike 
kalavarude majandamise
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonide vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 2187
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liit edendab koostööd piirkondlike 
kalavarude majandamise 
organisatsioonide vahel, et kohandada, 
ühtlustada ja laiendada mitmepoolse 
tegevuse raamistikku.
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Or. es

Muudatusettepanek 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liit peab suurendama oma 
kohalolekut eri piirkondlikes kalavarude 
majandamise organisatsioonides. Liit 
peaks neis osalemisel keskenduma 
organisatsioonide paremale juhtimisele 
ning liidu majandus-, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste huvide edendamisele. 

Or. it

Muudatusettepanek 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liit kujundab oma majandus- ja 
kaubanduspoliitikat selliselt, et hoitakse 
ära ebaseaduslikult püütud, teavitamata 
ja reguleerimata kalapüügi teel saadud 
kalade sisenemine liidu territooriumile ja 
seal nende müümine. 

Or. pt

Muudatusettepanek 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liit edendab aktiivselt piirkondlike 
kalavarude majandamise 
organisatsioonide sõltumatu 
tulemuslikkuskontrolli läbiviimist ja selle 
soovituste täielikku ja viivitamatut 
täideviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liit toetab aktiivselt võrdse ja 
läbipaistva kalapüügivõimaluste 
eraldamise mehhanismi väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2192
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete, sealhulgas 
mereohutust käsitlevate meetmete parem 
täitmine.



AM\905832ET.doc 95/169 PE491.362v01-00

ET

EL tugineb parimatele kättesaadavatele 
teaduslikele nõuannetele, et saavutada ja 
säilitada maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tase, seepärast toetab ta 
aktiivselt teaduslike teadmiste 
edasiarendamist piirkondlikes kalavarude 
majandamise organisatsioonides ja 
rahvusvahelistes organites koostöös 
kolmandate riikide ja piirkondlike 
kalavarude majandamise 
organisatsioonidega.
Vastastikuse juurdepääsu kokkulepped 
sisaldavad klauslit, millega keelatakse ELi 
investorite ja teise riigi kodanike mis 
tahes diskrimineerimine. 

Or. es

Muudatusettepanek 2193
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete, eelkõige 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vastu võitlemisega seotud 
meetmete parem täitmine.

Or. es

Muudatusettepanek 2194
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete, sealhulgas 
mereohutust käsitlevate meetmete parem 
täitmine.

Or. es

Muudatusettepanek 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit, keda abistab Euroopa 
Kalanduskontrolli Amet, teeb koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liikmesriigid tagavad, et nende ettevõtjad 
kohaldavad eelmises lõikes viidatud 
meetmeid. Vastasel juhul kohaldatakse 
nõukogu määrust 1005/2008.

Or. en

Muudatusettepanek 2196
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.
Kutsub kolmandaid riike üles 
ratifitseerima rahvusvahelised 
konventsioonid, eelkõige mereõiguse 
konventsiooni. See aitab võidelda 
ebaseadusliku, salajase ja kontrollimata 
kalapüügi vastu, luua õiglane konkurents 
ja seda edenda ning tagada sektori jätkuv 
konkurentsivõime. 

Or. el

Muudatusettepanek 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade kahepoolsele püügitegevusele 
kolmanda riigi vetes ja vajaduse korral 
kolmanda riigi laevade püügitegevusele 
Euroopa Liidu vetes, võttes arvesse ELi 
kalalaevastiku huve ja liidu turu 
tarnevajadusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 2198
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes ja kolmanda riigi kalalaevade 
püügitegevusele liidu vetes.

Or. es

Selgitus

Artikkel peab hõlmama mõlemaid kalanduskokkuleppeid, mille liit on sõlminud kolmandate 
riikidega, nimelt neid, mis hõlmavad rahalist tasu, mida makstakse vetele ja kalavarudele 
juurdepääsu eest, ning neid, millega tagatakse vastastikused kalapüügivõimalused.

Muudatusettepanek 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse raamistiku
mere bioloogiliste ressursside säästvaks 
kasutamiseks liidu kalalaevade poolt
kolmanda riigi vetes. Jätkusuutlikes 
kalanduskokkulepetes järgitakse ühise 
kalanduspoliitika põhimõtteid, eesmärke 
ja eeskirju ning edendatakse ressursside 
säästvat majandamist kolmandates 
riikides, andes kolmandatest riikidest 
partnerriikidele teadusuuringuteks ja 
andmekogumiseks, aga ka seire, kontrolli 
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ja järelevalve jaoks asjakohaseid toetusi;

Or. en

Muudatusettepanek 2200
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes ja vajaduse korral kolmanda 
riigi kalalaevade püügitegevusele liidu 
vetes. Kokkulepetega luuakse asjakohased 
tingimused sektori dünaamiliseks, 
konkurentsivõimeliseks ja elujõuliseks 
pikaajaliseks arenguks.

Or. es

Muudatusettepanek 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes kooskõlas rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kaasa arvatud 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide poolt vastu võetud 
asjakohaste meetmetega. Sellised 
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meetmed võivad hõlmata:
a) vajalike teadus- ning uurimisasutuste 
väljaarendamist ning toetamist;
b) seire-, kontrolli- ja järelevalvemeetmeid 
ning
c) muid suutlikkuse suurendamise 
meetmeid, mis on seotud kolmanda riigi 
jätkusuutliku kalanduspoliitika 
väljaarendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud, peamiselt kaubanduslikku 
laadi kalanduskokkulepped kehtestavad 
õigusliku, majandusliku ja keskkonnaalase 
raamistiku liidu kalalaevade 
püügitegevusele kolmanda riigi vetes.

Or. pt

Muudatusettepanek 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes. Kokkulepetega tagatakse 
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riigi vetes. ühtlasi, et kalapüük toimub kindlas 
õigusraamistikus.

Or. es

Muudatusettepanek 2204
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mere elusressursside jätkusuutliku 
kasutamise tagamiseks juhindub liit 
eesmärgist, mille kohaselt kolmandate 
riikidega sõlmitud jätkusuutlikud 
kalanduskokkulepped peaksid olema 
mõlema osapoole huvides ja aitama kaasa 
ELi kalalaevade tegevuse jätkamisele osa 
saamisega kolmanda riigi ülejäägist, mis 
on vastavuses ELi kalalaevastike 
huvidega.

Or. es

Muudatusettepanek 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liit sõlmib enda ja kolmanda 
partnerriigi huvides kahepoolseid 
kalanduskokkuleppeid, et tagada 
sihtliikide varude säästev kasutamine. 
Sellised kokkulepped aitavad kaasa 
Euroopa kalalaevade tegevuse jätkamisele 
nende kokkulepete alusel ja nende 
eesmärk on saada asjakohane osa 
olemasolevast ülejäägist, mis on täielikult 
kooskõlas asjaomaste Euroopa 
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kalalaevastike huvide ja vajadustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liit sõlmib enda ja kolmanda 
partnerriigi huvides kahepoolseid 
kalanduskokkuleppeid, et tagada 
sihtliikide varude säästev kasutamine. 
Sellised kokkulepped aitavad kaasa 
Euroopa kalalaevade tegevuse jätkamisele 
nende kokkulepete alusel ja nende 
eesmärk on saada asjakohane osa 
olemasolevast ülejäägist, mis on täielikult 
kooskõlas asjaomaste Euroopa 
kalalaevastike huvide ja vajadustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2207
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine maksimaalse 
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maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest. jätkusuutlikkuse tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine maksimaalse 
jätkusuutlikkuse taseme lähedal. Osaliste 
vahel sõlmitakse kokkulepe, milles 
määratakse kindlaks kogused ja ülejäägi 
püügi perioodi kehtivus, kokkuleppe 
tingimused on täiesti läbipaistvad ning 
sellega võidakse luua keskkond, mis 
soodustab erainvesteeringud ja 
dünaamilise, elujõulise ja 
konkurentsivõimelise erasektori arengut.

Or. es

Muudatusettepanek 2209
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
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kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõigetes 2 ja 3 osutatud viisil ja 
mis on tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad.

Or. es

Muudatusettepanek 2210
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine maksimaalse 
jätkusuutlikkuse tasemel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2211
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 

2. Selliste kalanduskokkulepete alusel 
püüavad liidu kalalaevad ainult kas lubatud 
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kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit
kõikide laevastike kõnealuste varude kohta 
vahetavad, või saavad loa siseneda 
kolmanda riigi vetesse, et püüda pika 
rändega kalavarusid kooskõlas nende 
majandamist ja säilitamist käsitlevate 
meetmetega, mille on vastu võtnud vastav 
piirkondlik kalavarude majandamise 
organisatsioon, et tagada kalavarude 
säilitamine kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutlikkuse tasemetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud täpsete ja ajakohastatud
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada võimaluse korral kalavarude 
säilitamine kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutlikkuse tasemetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine maksimaalse 
jätkusuutlikkuse tasemel.

Or. pt

Muudatusettepanek 2214
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.
Ülejääk määratakse kindlaks läbipaistval 
viisil.

Or. es
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Muudatusettepanek 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit
kõikide laevastike kõnealuste varude kohta 
vahetavad, et tagada kalavarude säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutlikkuse 
tasemetest. Erilist tähelepanu pööratakse 
rannikuriigi, piirkonna ja alapiirkonna 
sisemaariikide elanikkonna 
toiduvajadusele vastavalt mereõiguse 
konventsiooni artiklitele 69 ja 70.

Or. en

Muudatusettepanek 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud selgelt ja läbipaistvalt parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete ning 
asjakohase teabe põhjal, mida kõnealune 
kolmas riik ja liit kõnealuste varude kohta 
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tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

vahetavad, et tagada kalavarude säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutlikkuse 
tasemetest.

Or. el

Muudatusettepanek 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete ning asjakohase 
teabe põhjal, mida kõnealune kolmas riik 
ja liit kõnealuste varude kohta vahetavad, 
et tagada kalavarude säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutlikkuse 
tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil. 
Osapooled lepivad kokku kõnealustes 
kogustes ja kehtivusajas läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt ja
teaduslike nõuannete alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 2218
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud täpsete ja ajakohastatud
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
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põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada võimaluse korral kalavarude 
säilitamine kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutlikkuse tasemetest.

Or. en

Muudatusettepanek 2219
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu kalalaevade kalapüük 
partnerluslepingute alusel on täielikult 
dokumenteeritud videovalve kaamerate 
või muude sarnaste vahendite abil.

Or. en

Selgitus

Liidu kalalaevade tegevuse kontrollimine tavaliste vahendite abil, nagu pardal kontroll, on 
väljaspool ELi keeruline ja kulukas. Täielikult dokumenteeritud kalapüük nendes vetes on 
seega äärmiselt oluline, et tõendada kokkulepetest kinnipidamist ja tagada, et liidu 
kalalaevad ei tegele ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga.

Muudatusettepanek 2220
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu erainvestoreid julgustatakse 
investeerima kolmandatesse riikidesse 
ühisettevõtete kaudu, et aidata edendada 
vastutustundlikku kalapüüki, 
majandusarengut ja tehnosiiret ning luua 
kindel õigusraamistik, et kaitsta liidu 
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erasektori investeeringuid.

Or. es

Muudatusettepanek 2221
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Piirialade kalavarusid ja pika 
rändega kalavarusid hõlmavate 
kokkulepete puhul võetakse 
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisel 
arvesse piirkondlikul tasandil tehtud 
teaduslikke hindamisi ja ka säilitamise ja 
majandamise meetmeid, mille on vastu 
võtnud piirkondlik kalavarude 
majandamise organisatsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 2222
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Väljaspool ELi tegutsevad kalalaevad 
varustatakse videovalve kaamerate või 
sarnaste seadmetega, et kalapüügiviis ja 
püük oleks võimalik täielikult 
dokumenteerida.

Or. en

Selgitus

Kalalaevadele paigaldatud videovalve kaamerad aitavad parandada eeskirjade täitmist ja 
selle kontrollimist.
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Muudatusettepanek 2223
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jätkusuutliku kalanduse kokkulepped 
tagavad, et ELi kalalaevad võivad 
tegutseda kolmandate riikide vetes, kui 
neil on kalapüügiluba, mis on välja antud 
vastavalt kokkulepitud menetlusele. 
Ainuõiguslikkuse klausel ei ole vastuolus 
üksiklahendustega, millega hoitakse ära 
püügitegevuse täielik peatamine, kui 
kalanduskokkulepe kehtib, aga sellele 
lisatud protokolli kehtivus lõpeb enne 
kokkuleppe sõlmimist kogu tegevuse 
ajutise pikendamise kohta, tingimusel et 
lahendused on piiratud, ajutised ja 
nendega kaasnevad piisavad tagatised.

Or. es

Muudatusettepanek 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jätkusuutlikes kalanduskokkulepetes 
sätestatakse, et kolmandas riigis asuvate 
kalavarude püügiluba antakse ainult 
kalalaevadele, mis on ELi lipu all sõitnud 
24 kuu jooksul enne kalapüügiloa 
taotlemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Sellised kokkulepped julgustavad ELi 
ettevõtjaid investeerima kolmandatesse 
riikidesse, mis teeb võimalikuks 
majandusarengu, mis on ühtlasi 
konkurentsivõimeline ja millel on 
sotsiaalne mõõde. Nende ettevõtjate 
tegevusele luuakse ka kindel 
õigusraamistik.

Or. es

Muudatusettepanek 2226
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lisatakse klausel, mille kohaselt liidu 
kalalaevad võivad tegutseda kalapüügiga 
kolmandate riikide püügipiirkondades 
ainult juhul, kui neil on kehtiv nimetatud 
kolmanda riigi ametiasutuse väljastatud 
kalapüügiluba. Ainuõiguslikkuse klausel 
lisatakse ainult jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete protokollidesse.

Or. es

Selgitus

Ainuõiguslikkuse klausel, mis esineb praegu nii kokkulepetes kui ka protokollides, peaks 
esinema ainult protokollides, et kalalaevad ei peaks protokolli mingil põhjusel peatamise 
korral kalapüüki lõpetama.
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Muudatusettepanek 2227
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vastastikust juurdepääsu käsitlevad 
kokkulepped sisaldavad klauslit, millega 
keelatakse vahetegemine Euroopa Liidu 
investorite ja muu riigi kodanike vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Mitte ükski liidu kalalaev ei tegutse
kolmandas riigis, kellega liit on pidanud 
läbirääkimisi jätkusuutliku 
kalanduskokkuleppe sõlmimiseks, 
väljaspool kõnealuse kokkuleppe sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 2229
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
eesmärke arvesse võttes sisaldavad 
vastastikuse juurdepääsu kokkulepped 
klauslit, millega keelatakse vahetegemine 
liidu investorite ja kolmanda riigi 
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kodanike vahel. 

Or. es

Muudatusettepanek 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Inimõiguste ülddeklaratsioonis ja 
muudes asjakohastes rahvusvahelistes 
inimõigusi käsitlevates dokumentides 
sätestatud demokraatlike põhimõtete, 
inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte 
austamine on jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete lahutamatu osa.

Or. en

Muudatusettepanek 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Enne järgmiste protokollide üle 
läbirääkimiste pidamise volituste 
vastuvõtmist korraldatakse iga protokolli 
mõju kohta sõltumatu hindamine, mis 
sisaldab teavet saagi ning püügitegevuse 
kohta. Hindamised on avalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
ELi laevade tegevus väljaspool ELi

Püügitegevuse korral kolmanda riigi vetes 
või avamerel järgivad liidu kalalaevad 
ühise kalanduspoliitika põhimõtteid, 
eemärke ja eeskirju, sõltumata sellest, kas 
on sõlmitud jätkusuutlik 
kalanduskokkulepe.

Or. en

Muudatusettepanek 2233
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaline abi Rahaline toetus

Or. fr

Muudatusettepanek 2234
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab kolmandatele riikidele 
rahalist abi jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete raames, et

1. Liit annab kolmandatele riikidele 
rahalist toetust jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete raames, et

Or. fr
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Muudatusettepanek 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Praegu katavad liidu laevaomanikud piiratud osa kalavarudele juurdepääsu kuludest. Liit 
peaks sätestama, et liidu laevad kannavad kõik kulud.

Muudatusettepanek 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest;

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest, 
kusjuures järjest suurema osa kuludest 
katavad kalavarudele juurdepääsu saajad;

Or. en

Muudatusettepanek 2237
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest;

(a) katta põhimõtteliselt kolmanda riigi 
vete kalavarudele juurdepääsu kulud, 
võttes arvesse nende kokkulepete 
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peamiselt kaubanduslikku iseloomu;

Or. pt

Muudatusettepanek 2238
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toetada kolmandates riikides 
kalandussektori autonoomset ja 
jätkusuutlikku arengut. Rahalist toetust 
täiendavad eraldi välja töötatud 
arenguprogrammid, mis sisaldavad 
eesmärke, sihte ja näitajaid, mis 
võimaldavad jälgida saavutatud eesmärke. 
Vastavalt seiretulemustele võidakse 
vajaduse korral programme kohandada, 
et tagada nende eesmärkide tõhusam 
saavutamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Selleks et tagada naaberriikidega 
ühiste kalavarude jätkusuutlik 
majandamine, on vaja need hõlmata 
käesolevasse määrusesse.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei ole ühtegi sätet Põhjamaade lepingute kohta. Muudatusettepanekuga 
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kaasatakse need ettepanekusse.

Muudatusettepanek 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

(b) kehtestada kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 4 haldusraamistik, mis 
hõlmab vajalike teadus- ja uurimisasutuste 
loomist ja käigushoidmist, seiret, kontrolli-
ja järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed sotsiaal-majanduslikud ja 
keskkonnaalased eesmärgid on saavutatud.

Or. es

Muudatusettepanek 2241
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed sotsiaal-majanduslikud ja 
keskkonnaalased eesmärgid on saavutatud.

Or. es
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Muudatusettepanek 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

(b) kehtestada ka haldusraamistik, mis 
hõlmab vajalike teadus- ja uurimisasutuste 
loomist ja käigushoidmist, seiret, kontrolli-
ja järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 2243
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kaitsta ELi laevastike huve;

Or. es

Muudatusettepanek 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kolmanda riigi vete
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kalavarudele juurdepääsu kulud
katavad täielikult nendes vetes kalastavad
ettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. ELi loob kõnealuste kokkulepete 
raames kalapüügivõimalused, mida saab 
vahetada kolmandate riikidega, 
arvestades nende laevade vajadusi.

Or. es

Muudatusettepanek 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liidu laevad, kes kasutavad 
kõnealuste kokkulepete alusel saadud 
kalapüügivõimalusi, maksavad liidule 
tagasi kogu rahalise abi.

Or. en

Selgitus

Praegu katavad liidu laevaomanikud piiratud osa kalavarudele juurdepääsu kuludest. Liit 
peaks sätestama, et liidu laevad kannavad kõik kulud.

Muudatusettepanek 2247
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – II a jaotis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a JAOTIS
KALAPÜÜKI, PÜÜGIVÕIMALUSTE

VAHETAMIST JA ÜHIST 
MAJANDAMIST KÄSITLEVAD 

KOKKULEPPED
Selleks et tagada liidu laevade ajaloolise 
kalapüügi stabiilsus kolmandatest 
riikidest naaberriikide vetes ja tagada 
nendega ühiste või ühist huvi omavate 
kalavarude säästev majandamine, sõlmib 
liit nende kolmandate riikidega 
kalanduskokkulepped, mis võivad olla 
kahe- või mitmepoolsed ja aastased või 
mitmeaastased.
Kõnealuste kokkulepete eesmärk on 
määrata kindlaks püügivõimalused, mida 
saavad kasutada vastavalt liidu laevad ja 
asjaomase kolmanda riigi või asjaomaste 
kolmandate riikide laevad seoses ühiste 
või ühist huvi pakkuvate kalavarudega või 
ainult liidu või asjaomaste kolmandate 
riikide hallatavate kalavarudega. 
Sõlmitud kokkulepete rakendamisel 
võidakse igal aastal või mitmeks aastaks 
kokkuleppe osaliste ühistes huvides 
määrata kindlaks tingimused ühiste 
kalavarude ühise majandamise ja 
püügivõimaluste vahetamise kohta 
kalavarude puhul, mida haldab ainult üks 
kokkuleppe osapool, või 
juurdepääsuvõimaluste vahetamise 
tingimused, mille korral kokkuleppe eri 
osalistel on juurdepääs teiste kokkuleppe 
osaliste vetesse, et kalastada kalavarusid, 
mida reguleerivad nende riikide 
püügiõigused. Kokkuleppes võidakse 
sätestada ka muud kaitsemeetmed 
vastavalt artiklitele 7 ja 8, et tagada nende 
ühine rakendamine.
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Kõigi nende korralduste üle tuleks pidada 
läbirääkimisi ametlike 
kalanduskokkulepete raames.
Nende kokkulepete rakendamisel püüab 
liit tagada tasakaalustatud 
püügivõimaluste vahetamise asjaomastele 
eri liikmesriikidele ning võtab täielikult 
arvesse soodustusi, mis ta asjaomasele 
kolmandale riigile või asjaomastele 
kolmandatele riikidele annab või on juba 
andnud ja mis kuuluvad ühise 
kalanduspoliitika reguleerimisalasse.
Kui liit võtab vastu kaitsemeetmed oma 
laevade ja vete suhtes vastavalt artiklitele 
7 ja 8, tagab ta ühtlasi, et need on 
kooskõlas kaitsemeetmetega, mida 
kohaldatakse tema vetes nende 
kolmandate riikide lipu all sõitvate 
laevade suhtes, kellega liidul on 
kokkulepe.

Or. fr

Muudatusettepanek 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – II a jaotis – artikkel 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a JAOTIS
MUUD KOKKULEPPED

Artikkel 42 a
Liidu püügitegevus väljaspool 

jätkusuutlikke kalanduskokkuleppeid
Liikmesriigid koguvad teavet 
liikmesriikide kodanike ja kolmanda riigi 
vahel sõlmitud lepingute kohta, mis 
võimaldavad nende lipu all sõitvatel 
laevadel tegeleda kalapüügiga kolmanda 
riigi jurisdiktsiooni või suveräänsete 
õiguste kuuluvates vetes, ning teatavad 
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sellest komisjonile, edastades asjaomaste 
laevade loetelu ning kokkuleppe ja 
tegevuse üksikasjad. 

Or. en

Muudatusettepanek 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VESIVILJELUS JÄTKUSUUTLIK VESIVILJELUS

Or. en

Muudatusettepanek 2250
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Vesiviljeluse jätkusuutlik juhtimine ja 
arendamine

Or. en

Muudatusettepanek 2251
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Jätkusuutliku vesiviljeluse edendamine
liidu strateegiliste suuniste ja riiklike 
strateegiakavade abil
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Or. bg

Muudatusettepanek 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Keskkonnasäästliku vesiviljeluse
tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 2253
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele. Komisjon 
tagab ühtlasi eri riiklike kavade 
koordineerimise ja rakendamise ning 
teabevahetuse eesmärgiga:

Or. es

Selgitus

Komisjonil peaks eri riiklike kavade puhul olema aktiivsem roll kui lihtsalt mittesiduvate 
direktiivide koostamine.
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Muudatusettepanek 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks ökosüsteemil põhineva
vesiviljelustegevuse jätkusuutliku 
juhtimise ja arengu ühiseid prioriteete ja 
eesmärke käsitlevad mittesiduvad liidu
strateegilised suunised. Kõnealused 
strateegilised suunised, milles on arvesse 
võetud suhtelisi stardipositsioone ja 
asjaolude erinevusi liidu piires, loovad 
aluse nende liikmesriikide mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele, kes juba 
arendavad või kes kavatsevad 
2014. aastast arendada 
vesiviljelustegevust ja vesiviljelusloomade 
kasvatust. Need kavad peavad olema 
kooskõlas artiklitega 2 ja 3 ning nende 
eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 2255
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.

1. Vesiviljelus kuulub ja peaks jätkuvalt 
kuuluma riigi pädevusse. Kuid komisjon 
kehtestab 2013. aastaks jätkusuutlikkuse 
edendamiseks ja toiduga kindlustatuse, 
majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks 
vesiviljelustegevuse ühiseid prioriteete ja 
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Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

eesmärke käsitlevad mittesiduvad liidu 
strateegilised suunised. Kõnealused 
strateegilised suunised, milles on arvesse 
võetud suhtelisi stardipositsioone ja 
asjaolude erinevusi liidu piires, loovad 
aluse mitmeaastastele riiklikele 
strateegiakavadele ja nende eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 2256
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks jätkusuutliku
vesiviljelustegevuse ühiseid prioriteete ja 
eesmärke käsitlevad mittesiduvad liidu 
strateegilised suunised. Kõnealused 
strateegilised suunised, milles on arvesse 
võetud suhtelisi stardipositsioone ja 
asjaolude erinevusi liidu piires, loovad 
aluse mitmeaastastele riiklikele 
strateegiakavadele ja nende eesmärk on:

Or. es

Muudatusettepanek 2257
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, toidu kvaliteedi,
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toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks 
vesiviljelustegevuse ühiseid prioriteete ja 
eesmärke käsitlevad mittesiduvad liidu 
strateegilised suunised. Kõnealustes 
strateegilistes suunistes tehakse vahet 
keskmise kuni väikesemahulise 
vesiviljeluse ja tööstusliku vesiviljeluse 
vahel, võetakse arvesse suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, luuakse alus mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

Or. es

Muudatusettepanek 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks
merekeskkonna kaitsmiseks, 
keskkonnasäästlikkuse edendamiseks ja 
toiduga kindlustatuse ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete, tingimusi ja eesmärke 
käsitlevad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles 
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt -a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) vähendada vesiviljelustegevuse 
keskkonnamõju, et aidata kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele; 

Or. en

Muudatusettepanek 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) edendada mittelihatoiduliste liikide 
kasutamist ja vähendada kalandustoodete 
kasutamist kalasöödana;

Or. en

Muudatusettepanek 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni, sealhulgas 
ulatusliku vesiviljeluse puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 2262
Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
jätkusuutlikku arendamist ja 
innovatsiooni;

Or. fr

Muudatusettepanek 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada orgaanilise ja suletud 
süsteemidega vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 2264
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada jätkusuutliku orgaanilise 
vesiviljelussektori konkurentsivõimet ning 
toetada selle arendamist ja innovatsiooni;

Or. it
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Muudatusettepanek 2265
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

а) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
jätkusuutlikku arendamist ja 
innovatsiooni;

Or. bg

Muudatusettepanek 2266
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori kvaliteeti,
konkurentsivõimet ja ökoloogilist 
jätkusuutlikkust innovatsiooni toetamise 
abil;

Or. en

Muudatusettepanek 2267
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori
jätkusuutlikkust ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

Or. pt
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Muudatusettepanek 2268
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada jätkusuutliku
vesiviljelussektori konkurentsivõimet ning 
toetada selle arendamist ja innovatsiooni;

Or. es

Muudatusettepanek 2269
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni, kuna need on 
äärmiselt olulised aspektid sektori 
muutmiseks sotsiaal-majanduslikult ja 
keskkonnaalaselt jätkusuutlikuks;

Or. es

Muudatusettepanek 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet;
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Or. en

Muudatusettepanek 2271
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada eelkõige vesiviljelust, 
milles kasutatakse taimtoidulisi liike ja 
toodetakse inimtoiduks mõeldud 
toiduaineid;

Or. en

Muudatusettepanek 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada vesiviljelustooteid, 
eelkõige kvaliteedi sertifitseerimise abil, 
millega teavitatakse tarbijat paremini ja 
tagatakse toote jälgitavus ja tarbijatele 
toiduohutus;

Or. pt

Muudatusettepanek 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ergutada majanduslikku aktiivsust; (b) tagada, et majanduslik aktiivsus ei 
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soodusta merekeskkonna seisundi 
halvenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ergutada majanduslikku aktiivsust; (b) ergutada majanduslikku aktiivsust, 
tehes ettepanekuid erakorraliste ajaliselt 
piiratud toetusmeetmete kohta, et luua ja 
arendada vesiviljeluse projekte 
liikmesriikides ja piirkondades, kus selline 
tegevus on algelisel tasemel;

Or. pt

Muudatusettepanek 2275
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) anda kalale sertifitseerimisega 
lisaväärtus;

Or. pt

Muudatusettepanek 2276
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mitmekesistada ja parandada ranniku-
ja maapiirkondade elukvaliteeti;

(c) kalatööstust majanduslikult
mitmekesistada ja parandada ranniku- ja 
maapiirkondade elukvaliteeti;

Or. es

Muudatusettepanek 2277
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mitmekesistada ja parandada ranniku-
ja maapiirkondade elukvaliteeti;

(c) mitmekesistada, edendada 
majanduskasvu ja jätkusuutlike 
töökohtade loomist ning parandada 
ranniku- ja maapiirkondade elukvaliteeti;

Or. es

Muudatusettepanek 2278
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mitmekesistada ja parandada ranniku-
ja maapiirkondade elukvaliteeti;

(c) toetada ranniku- ja maapiirkondade
elukvaliteedi parandamist;

Or. el

Muudatusettepanek 2279
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2281
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks kooskõlas rannikualade 
majandamise ja mereala ruumilise 
planeerimise ELi poliitikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 2282
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

(d) luua ühtlustatud ja jätkusuutlik
raamistik vetele ja muudele sobivatele
aladele juurdepääsuks vesiviljelussektoris 
tegutsevate ettevõtjate jaoks ja vähendada 
sealjuures võimalikult palju nende 
keskkonnamõju ning säilitada peamised 
elupaigad;

Or. es

Muudatusettepanek 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks kõigi
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks ja nende ning kõigi teiste 
kalandussektori ettevõtjate jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagada loomade heaolu nõuete 
küsimuses vastavus ELi toimimise lepingu 
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artikliga 12.

Or. en

Muudatusettepanek 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagada varude kättesaadavus;

Or. es

Muudatusettepanek 2286
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagada varude kättesaadavus;

Or. es

Muudatusettepanek 2287
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagada, et vesiviljeluse arendamine 
on kooskõlas direktiivi 2008/56/EÜ 
eesmärkidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 2288
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) rakendada erikohtlemist 
väikesemahulise vesiviljeluse puhul 
looduses ja tavapärase 
karploomakasvatuse puhul ning eraldada 
alasid nende arendamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 2289
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lihtsustada õigusakte ja vähendada 
järelevalvega seotud halduskoormust 
Euroopa tasandil;

Or. el

Muudatusettepanek 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagada varude kättesaadavus;

Or. es
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Muudatusettepanek 2291
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada vesiviljelustooteid, 
eelkõige sertifitseerimise ja tarbijate 
parema teavitamise kaudu, tagades turu 
läbipaistvuse, mis mõjutab toiduohutust.

Or. pt

Muudatusettepanek 2292
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) lõpetada järk-järgult 
ebajätkusuutliku, eelkõige looduslikest 
kalavarudest saadud sööda kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada tarbijatele mõistliku hinnaga 
tarned;

Or. es
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Muudatusettepanek 2294
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada tarbijatele mõistliku hinnaga 
tarned;

Or. es

Muudatusettepanek 2295
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) hinnata ja vähendada võimalikult 
palju vesiviljelustegevuse ja 
vesiviljelusloomade kasvatuse mõju 
keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 2296
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada varude kättesaadavus ja 
kvaliteet, selleks peavad sama tervise- ja 
kvaliteedikontrolli läbima nii 
kolmandatest riikidest imporditud tooted 
kui ka Euroopa Liidust pärit tooted;
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Or. es

Muudatusettepanek 2297
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada kalakasvatuse kokkusobivus 
ja lõimimine muude poliitikameetmetega, 
sealhulgas merestrateegiaga, vee 
raamdirektiivi rakendamise ja 
keskkonnaalaste õigusaktidega. 

Or. el

Muudatusettepanek 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada, et rahvusvaheliste ettevõtete 
tooted ja tootmine, sealhulgas 
kolmandatest riikidest saabuv import, 
läbivad sama kvaliteedi- ja 
tervisekontrolli, mida nõutakse Euroopa 
Liidus;

Or. es

Muudatusettepanek 2299
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) komisjon tagab, et rahvusvaheliste 
ettevõtete tooted ja tootmine, sealhulgas 
liidu turule sisenev import, läbib sama 
kvaliteedi- ja tervisekontrolli, mida 
nõutakse Euroopa Liidu tootjatelt.

Or. es

Muudatusettepanek 2300
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) tagada, et imporditud 
vesiviljelustooted on toodetud samadele 
keskkonna-, toiduohutuse, sotsiaalsetele 
ja loomakaitsestandarditele vastavalt kui 
ELis toodetud vesiviljelustooted.

Or. en

Muudatusettepanek 2301
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) tagada tarnete jõudmine tarbijani 
mõistliku hinna eest.

Or. es

Muudatusettepanek 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) tunnustada vesiviljeluse sotsiaalset ja 
majanduslikku väärtust.

Or. es

Muudatusettepanek 2303
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
vesiviljeluse või vesiviljelusloomade 
kasvatusega seotud tegevuste
jätkusuutlikuks ja ökosüsteemil 
põhinevaks juhtimiseks ja arendamiseks 
oma territooriumil. Nimetatud 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2304
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
jätkusuutliku orgaanilise vesiviljelusega 
seotud tegevuste arendamiseks oma 
territooriumil.
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Or. it

Muudatusettepanek 2305
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
jätkusuutliku vesiviljelusega seotud 
tegevuste arendamiseks oma territooriumil.

Or. bg

Muudatusettepanek 2306
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid võivad kehtestada 2014. 
aastaks mitmeaastased riiklikud 
strateegiakavad vesiviljelusega seotud 
tegevuste arendamiseks oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
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mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil kooskõlas 
liidu strateegiliste suunistega.

Or. en

Muudatusettepanek 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil ja 
kehtestavad litsentsidele piisavalt pikad 
kehtivusajad, et oleks võimalik saada 
tagasi investeeringud ja saada oodatav 
tulu tegevustesse paigutatud kapitalilt.

Or. pt

Muudatusettepanek 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad piirkondlike 
ametiasutuste ainupädevust piiramata
2014. aastaks mitmeaastased riiklikud 
strateegiakavad vesiviljelusega seotud 
tegevuste edendamiseks oma 
territooriumil.

Or. es
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Muudatusettepanek 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastane riiklik strateegiakava 
sisaldab liikmesriigi eesmärke ja nende 
saavutamiseks kavandatud meetmeid.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastane riiklik strateegiakava 
sisaldab liikmesriigi eesmärke ja nende 
saavutamiseks kavandatud meetmeid.

3. Mitmeaastane riiklik strateegiakava 
sisaldab liikmesriigi eesmärke ja nende 
saavutamiseks vajalikke meetmeid ja 
ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
on suunatud eelkõige järgmistele 
valdkondadele:

4. Mitmeaastased piirkondlikud ja
riiklikud strateegiakavad on suunatud 
eelkõige järgmistele valdkondadele:

Or. es
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Muudatusettepanek 2313
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2315
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega, pöörates eriti 
tähelepanu orgaanilisele vesiviljelusele;

Or. en

Muudatusettepanek 2316
Iliana Malinova Iotova
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

а) halduse ühtlustamine, eriti seoses 
litsentsidega;

Or. bg

Muudatusettepanek 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(a) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 2318
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vesiviljelussektori arendamise 
planeerimine vastavalt liikmesriigi 
potentsiaalile ja seal valitsevatele 
tingimustele;

Or. pt

Muudatusettepanek 2319
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) strateegiate ja eriprogrammide 
väljatöötamine liidu tavapärases 
kalandustegevuses esinevate kalaliikide 
tulemuslikuks taastamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 2320
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele 
aladele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2321
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele 
aladele;

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele 
aladele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele;

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele
kogu liidus, välja arvatud nendele, mida 
on nimetatud lõikes 4 a;

Or. es

Muudatusettepanek 2324
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele;

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad kooskõlas rannikualade 
majandamise ja mereala ruumilise 
planeerimise ELi poliitikaga juurde vetele 
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ja muudele aladele;

Or. en

Muudatusettepanek 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele;

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele õiguskindluse tagamine 
seoses juurdepääsuga vetele ja muudele 
aladele ning neile teiste kalandussektoris 
tegutsejatega võrdsete 
konkurentsitingimuste tagamine vetele ja 
muudele aladele juurdepääsu valdkonnas;

Or. pt

Muudatusettepanek 2326
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kooskõla tagamine ELi jätkusuutliku 
vesiviljelusstrateegiaga ning 
direktiividega 92/43/EÜ ja 2000/60/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 2327
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kohalikele liikidele avaldatava mõju 
piiramine kalade põgenemise ja võõraste 
liikide sissetungi takistamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 2328
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnaalase, majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad;

(c) arvestades näitajate puudumist,
keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse näitajate loomine;

Or. es

Muudatusettepanek 2329
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, millega tagatakse, et 
vesiviljelustegevus on täielikult kooskõlas 
kehtivate ELi keskkonnaalaste 
õigusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 2330
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude 
hindamine.

(d) muude võimalike mõjude hindamine, 
mida vesiviljelustegevus avaldab 
asjaomase liikmesriigi või naaberriikide 
mere bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 2331
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sidusrühmade kaasatuse tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2332
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) püütud looduslikel kalavarudel 
põhineva vesiviljeluse ja asjaomaste 
looduslike kalavarude ühtse majandamise 
nõuded, mis aitaksid tagada mõlemas 
tootmisetapis jätkusuutlikkuse ja mille 
eesmärk on sellise tegevuse järkjärguline 
lõpetamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 2333
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liidu rahastamisele juurdepääsu 
kindlustamine jätkusuutliku või 
ulatusliku vesiviljeluse sektorile, mis 
eksisteerib koos püügitegevusega ega 
välista seda; kuna sellistel vesiviljeluse 
vormidel on väiksem mõju kui tööstuslikul 
vesiviljelusel, soodustavad need 
keskkonnaalast, majanduslikku ja 
sotsiaalset jätkusuutlikkust;

Or. es

Muudatusettepanek 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vesiviljelustoodete turustamise 
parandamine ja müügi edendamine;

Or. es

Muudatusettepanek 2335
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamist käsitlevad sätted;
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Or. en

Muudatusettepanek 2336
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) toiduohutuse ning loomade 
tervishoiu ja heaolu tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni ning tööstuse ja teadlaste 
koostöö edendamine.

Or. es

Muudatusettepanek 2338
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) toiduohutus, loomade tervishoid ja 
heaolu ning keskkonnasäästlikkus;

Or. en
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Selgitus

Vesiviljelustegevus on vastuvõtlik haigustele, kuna kalade hulk on seal suur. Haigused võivad 
vähendada märkimisväärselt kalavarusid, seega on vaja rangeid eeskirju. Ainult jätkusuutliku 
vesiviljelusega saab tagada sektori pikaajalise majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase 
elujõulisuse.

Muudatusettepanek 2339
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamise tagamine ja looduslikest 
kalavarudest vesiviljeluse sööda saamisest 
tingitud mõju vähendamine; selline 
lähenemine põhineb ettevaatusprintsiibil, 
et see oleks kooskõlas mitmeaastaste 
kavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 2340
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamise nõue, loomsete kõrvalsaaduste 
kasutamise võimalused ning kalajahule ja 
-õlile alternatiivide leidmine;

Or. en

Selgitus

Vesiviljeluses kasutatakse praegu olulisel määral loodulikest kalavarudest saadud ning 
kalajahuks ja -õliks töödeldud kalasööta, mis ei ole sageli jätkusuutlik. Selle asemel võiks 
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välja töötada alternatiivsed taimedest või vetikatest sööda tootmise viisid. 

Muudatusettepanek 2341
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d e) keskkonnamõju hindamise direktiivi 
standardimine ja ühtlustamine, et 
vähendada keskkonna- ja kliimamuutuste 
mõju;

Or. en

Selgitus

Vesiviljeluse mõned vormid tekitavad palju jäätmeid kalade koondumise tõttu ühte kohta. 
Seega tuleb läbi viia hindamised, et vähendada vesiviljeluse negatiivset mõju ümbritsevale 
keskkonnale ja/või see ära hoida.

Muudatusettepanek 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Intensiivse tööstusliku vesiviljeluse 
arendamiseks eraldatakse uued 
kasvatusalad, eelistatavalt avamerel, ja 
tavapärasele ulatuslikule kalakasvatusele 
jäetakse alad, mida praegu kasutatakse 
molluskite tootmiseks, ja nende ümber 
olev kaitseala. Ulatuslikule vesiviljelusele 
ja tavapärasele väikesemahulisele püügile 
alade eraldamine aitab tagada, et liidus 
on jätkuvalt saadaval kohapeal toodetud 
kvaliteetsed vesiviljelustooted, mida 
iseloomustab mitmekesisus ja 
jätkusuutlikkus.
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Or. es

Muudatusettepanek 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid vahetavad teavet ja 
parimaid tavasid, kooskõlastades avatud 
meetodi abil oma mitmeaastastes kavades 
sätestatud riiklikke meetmeid.

5. Liikmesriigid vahetavad teavet ja 
parimaid tavasid, kooskõlastades avatud 
meetodi abil oma mitmeaastastes kavades 
sätestatud piirkondlikke ja riiklikke 
meetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 2344
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Liit annab Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kaudu 
rahalist toetust arengu ja innovatsiooni 
toetamiseks vesiviljelussektoris, kasutades 
liikmesriikide koostatud mitmeaastaseid 
strateegiakavasid.

Or. pt

Muudatusettepanek 2345
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44



AM\905832ET.doc 159/169 PE491.362v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Nõuandekomisjonide 
konsulteerimistegevus

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Or. en

Muudatusettepanek 2346
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53 ja 
kooskõlastatult kalanduse ja vesiviljeluse 
nõuandekomiteega.

Or. es

Muudatusettepanek 2347
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 55.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt.

Or. it
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Muudatusettepanek 2348
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53 ja 
tagatakse, et kõik liidus esinevad 
vesiviljeluse vormid on esindatud.

Or. es

Muudatusettepanek 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artiklitega 52 
kuni 54.

Or. pt

Muudatusettepanek 2350
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Kooskõlas artikliga 53 võib moodustada 
vesiviljeluse nõuandekomisjonid.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53 ja 
nõukogu otsusega 585/EÜ/2004 nagu ka 
uus konsultatiivnõukogu äärepoolseimate 
piirkondade jaoks, mis on jagatud 
alarühmadeks vastavalt eri 
ookeanipiirkondadele: Atlandi, India ja 
Vaikse ookeani piirkond.

Or. pt

Muudatusettepanek 2352
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII a osa
SOTSIAALSÄTTED

I jaotis
Eesmärgid

Komisjon koostab 2013. aastaks 
mittesiduvad suunised ühiste prioriteetide 
ja eesmärkide kohta sotsiaalselt 
jätkusuutliku kalandus- ja 
vesiviljelustegevuse väljaarendamiseks. 
On äärmiselt oluline tagada, et inimene 
oleks ühise poliitika keskmes. Suuniste 
eesmärk on:
a) tagada kalurite ja vesiviljelussektori 
töötajate ametialane ohutus;
b) edendada minimaalseid 
sotsiaalõigusnorme, mis kehtivad kogu 
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ELi laevastiku ja ELi vetes tegutsevate 
kolmandate riikide laevastike suhtes;
c) parandada meremeeste elu- ja 
töötingimusi laeval;
d) säilitada ja arendada otsest ja kaudset 
tööhõivet kalandus- ja vesiviljelussektori 
nii ülemises kui ka alumises otsas;
e) muuta kalandus ja vesiviljelus karjääri 
mõttes atraktiivsemaks ja tagada 
järgmiste põlvkondade jätkamine sellel 
erialal;
f) pakkuda kaluritele ja vesiviljelussektori 
töötajatele alg- ja täiendõpet vastavalt 
valdkonna arengule;
g) edendada noorte praktikantide 
liikuvust;
h) säilitada oskusteavet ja edendada selle 
edasiandmist;
i) tunnustada naiste rolli ja julgustada 
neid selliseid elukutseid valima.

Or. fr

Muudatusettepanek 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII a OSA
SOTSIAALSÄTTED

I jaotis
Eesmärgid

Komisjon koostab 2013. aastaks 
mittesiduvad suunised ühiste prioriteetide 
ja eesmärkide kohta sotsiaalselt 
jätkusuutliku kalandus- ja 
vesiviljelustegevuse väljaarendamiseks. 
On äärmiselt oluline tagada, et inimene 
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oleks ühise poliitika keskmes. Suuniste 
eesmärk on:
a) tagada kalurite ja vesiviljelussektori 
töötajate ametialane ohutus;
b) edendada sotsiaalõigusnorme, mis 
kehtivad kogu ELi laevastiku ja ELi vetes 
tegutsevate kolmandate riikide laevastike 
suhtes;
c) parandada meremeeste elu- ja 
töötingimusi laeval;
d) säilitada ja arendada otsest ja kaudset 
tööhõivet kalandus- ja vesiviljelussektori 
nii ülemises kui ka alumises otsas;
e) muuta kalandus ja vesiviljelus karjääri 
mõttes atraktiivsemaks ja tagada 
järgmiste põlvkondade jätkamine sellel 
erialal;
f) pakkuda kaluritele ja vesiviljelussektori 
töötajatele alg- ja täiendõpet vastavalt 
valdkonna arengule;
g) edendada noorte praktikantide 
liikuvust;
h) säilitada oskusteavet ja edendada selle 
edasiandmist;
i) tunnustada naiste rolli ja julgustada 
neid selliseid elukutseid valima.

Or. fr

Muudatusettepanek 2354
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldada kalandus- ja 
vesiviljelustööstusel kohaldada asjakohasel 
tasemel ühist kalanduspoliitikat;

(b) võimaldada kalandus- ja 
vesiviljelustööstusel kohaldada asjakohasel 
tasemel ühist kalanduspoliitikat, 
juhindudes hea juhtimistava põhimõttest 
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ja kalavarude diferentseeritud 
biogeograafiliste mereterritooriumide 
kaupa majandamise põhimõttest ja 
rakendades ennekõike ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et muuta kalavarud 
jätkusuutlikuks olemasolevate varude 
piires ja tagades võrdsed võimalused;

Or. pt

Muudatusettepanek 2355
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet;

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet, kasutades selleks 
tootmis- ja turustamiskavasid;

Or. fr

Muudatusettepanek 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet;

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet, edendades muu hulgas 
põllumajandustoiduainete 
kvaliteedikavasid, seetõttu pööratakse 
erilist tähelepanu nimetatud 
kvaliteedikavasid haldavatele asutustele;

Or. es

Muudatusettepanek 2357
Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet;

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet, kasutades selleks 
tootmis- ja turustamiskavasid;

Or. fr

Muudatusettepanek 2358
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet;

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja 
ökosüsteemil põhinevat juhtimist;

Or. en

Muudatusettepanek 2359
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate
konkurentsivõimet;

(c) suurendada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate
toodangut;

Or. pt
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Muudatusettepanek 2360
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet;

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse konkurentsivõimet 
ning edendada selle kvaliteedipoliitikat,
pöörates erilist tähelepanu tootjatele;

Or. es

Muudatusettepanek 2361
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust;

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust, kasutades 
selleks etiketti ja/või märgistust, mis 
sisaldab arusaadavat teavet;

Or. fr

Muudatusettepanek 2362
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses, 
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suurendada tarbijate teadlikkust; keskkonnaalase teabe andmist ning 
suurendada tarbijate teadlikkust selge, 
põhjaliku ja ühtse märgistuse abil, mis 
võimaldab tarbijatel hinnata toodete 
jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 2363
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust;

(d) parandada turgude läbipaistvust ja 
stabiilsust, eriti majanduslikke teadmisi 
ning liidu kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turgudest arusaamist kogu tarneahela 
ulatuses, edendada lisaväärtuse õiglast 
jaotumist sektori väärtusahelas ning 
suurendada tarbijate teadlikkust;

Or. pt

Muudatusettepanek 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust;

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust, luues 
teavitusmehhanismid, mille abil oleks 
võimalik eristada rannalähedase 
kalapüügiga tegelevate laevade 
püügitegevuse kaudu saadud kohalikke 
tooteid;
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Or. es

Muudatusettepanek 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud
toodete jaoks, edendades kalavarude 
säästvat kasutamist.

(e) aidata kindlustada kõikidele liidus
toodetud, töödeldud ja turustatud toodetele 
kaubandustingimused, arvestades ühist 
kaubanduspoliitikat ja 
põllumajandustoiduainete 
kvaliteedikavasid ning nendest kinni 
pidades, edendades kalavarude säästvat 
kasutamist, ja kooskõlas liidu tervisealaste 
või sotsiaalsete nõuetega, ilma et see 
takistaks võrdsete võimaluste tagamist 
kõigile liidus turustatud toodetele.

Or. es

Muudatusettepanek 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud toodete 
jaoks, edendades kalavarude säästvat 
kasutamist.

(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud toodete 
jaoks, edendades kalavarude säästvat 
kasutamist ja jätkusuutlikku ökosüsteemil 
põhinevat vesiviljelust.

Or. en

Muudatusettepanek 2367
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud toodete 
jaoks, edendades kalavarude säästvat 
kasutamist.

(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku, 
võrdsete tervisealaste, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste nõuete tagamisele 
kõikide liidus turustatud toodete jaoks, 
edendades kalavarude säästvat kasutamist.

Or. fr


