
AM\906370ET.doc PE492.616v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kalanduskomisjon

2011/0195(COD)

25.6.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD IX –
XIV OSA JA LISAD
2368–2549

Raporti projekt
Ulrike Rodust
(PE483.528v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise 
kalanduspoliitika kohta

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE492.616v01-00 2/84 AM\906370ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\906370ET.doc 3/84 PE492.616v01-00

ET

Muudatusettepanek 2368
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud 
toodete jaoks, edendades kalavarude 
säästvat kasutamist.

e) luua soodustingimused Euroopa 
toodetele, arvestades et imporditud toodete 
hind vaevu kajastab CO2 heitkoguseid, 
CO2-jalajälge ja muid kulusid ning jätaks 
võrdsete turutingimuste korral ELi tooted 
halvemasse olukorda. Enne võrdsete 
turutingimuste loomist, mis aitavad 
tagada ühtlustatud raamistiku kõikide 
liidus turustatud toodete jaoks, edendades 
kalavarude säästvat kasutamist, tuleks 
kohustuda tagama võrdsed või 
samaväärsed tootmis- ja turulepääsu 
tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 2369
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud 
toodete jaoks, edendades kalavarude 
säästvat kasutamist.

e) edendada kalavarude ja vesiviljeluse 
varude säästvat kasutamist ning hõlmata 
nende kasutamisse ka sotsiaalsed ja 
tervishoiutingimused, töötlemine ja 
turustamine, et saavutada toodete 
turustamisel ELis õiglased tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 2370
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud 
toodete jaoks, edendades kalavarude 
säästvat kasutamist.

e) kehtestada EList pärit ja kolmandatest 
riikidest imporditavate kalandustoodete 
jaoks sellised õiglusmehhanismid, mis 
tagavad ühesuguste keskkonna-,
sotsiaalsete ja tööhõivenõuete järgimise 
ning määratlevad ühesugused nõuded 
tootmisele ja toiduga kindlustatusele.

Or. es

Muudatusettepanek 2371
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada tarbijatele laias valikus ning 
tõendatud kvaliteediga kalandus- ja 
vesiviljelustooteid koos piisava teabega, 
nii et tarbijate otsused aitaksid saavutada 
käesoleva määruse eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 2372
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada Euroopa ja importtoodetele 
võrdsed konkurentsitingimused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2373
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada kõigi kalandus- ja 
vesiviljelustoodete jälgitavus kogu 
tarneahela ulatuses; anda täpset ja 
kontrollitavat teavet toodete päritolu 
kohta, mis vesiviljeluse korral hõlmab 
viidet igale liikmesriigile või kolmandale 
riigile, kus toode on ilmale tulnud, 
kasvatatud, kultiveeritud ja tapetud ning 
teavet tootmisviisi kohta, näidates ära 
täpse püügi- või kasvatusmeetodi; tagada 
vastavalt toote selge, põhjalik ja täpne 
märgistamine pearõhuga usaldusväärsele 
ja sõltumatule ökomärgistamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 2374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) luua turunõuandekomisjon.

Or. en

Selgitus

Kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomisjon ning eelkõige selle kolmas, turgude töörühm on 
varjusurma vajunud, kuid reformitud kalanduspoliitika puhul on tähtis tegeleda turgude 
küsimustega selleks sobival tasandil, näiteks turunõuandekomisjonis. Turud ja turundus on 
reformipoliitikas kesksel kohal ja seepärast on nõuandekomisjon vajalik.
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Muudatusettepanek 2375
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada tarbijatele laias valikus 
kvaliteetseid kalandus- ja 
vesiviljelustooteid koos piisava teabega, 
nii et tarbijate otsused aitaksid saavutada 
käesoleva määruse eesmärke.

Or. es

Muudatusettepanek 2376
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) leevendada tõsise kriisi korral 
struktuurseid turukõikumisi 
kalandustoodete spetsiaalse 
säilitamissüsteemi ja 
stabiliseerimismehhanismi või 
vesiviljelustoodete jaoks kehtestatava 
erikorra abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 2377
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada, et rahvusvahelise kaubanduse 
teel saadavad importtooted vastaksid 
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samadele nõuetele ja eeskirjadele nagu 
liidu kalandus- ja vesiviljelustooted.

Or. pt

Muudatusettepanek 2378
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tagada, et kolmandatest riikidest 
imporditavad tooted tuleksid sektoritest, 
mis täidavad samasuguseid sotsiaalseid, 
majanduslikke, keskkonna- ja 
tervisekaitsenõudeid nagu ELi laevastikud 
ja ettevõtted, ning et tooted oleksid saadud 
seadusliku, teatatud ja reguleeritud püügi 
teel, mis vastab samadele nõuetele, mis 
kehtivad ELi laevadele.

Or. es

Muudatusettepanek 2379
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) leevendada tõsise kriisi korral 
struktuurseid turukõikumisi 
kalandustoodete spetsiaalse 
säilitamissüsteemi ja vesiviljelustoodete 
jaoks kehtestatava 
stabiliseerimismehhanismi või erikorra 
abil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2380
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tööstusharu korraldust, sealhulgas turgu 
stabiliseerivaid meetmeid;

a) tööstusharu korraldust, sealhulgas turgu 
stabiliseerivaid meetmeid ja impordi 
kontrolli;

Or. es

Muudatusettepanek 2381
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tööstusharu korraldust, sealhulgas turgu 
stabiliseerivaid meetmeid;

a) tööstusharu korraldust, sealhulgas 
tootjate sissetulekut suurendavaid ja turgu 
stabiliseerivaid meetmeid;

Or. pt

Muudatusettepanek 2382
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühiseid turustusnorme. b) kohalikke tavasid austavaid ühiseid 
turustusnorme.

Or. en
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Muudatusettepanek 2383
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühiseid turustusnorme. b) kohalike kogukondade eripära 
arvestavaid ühiseid turustusnorme.

Or. el

Muudatusettepanek 2384
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kalandus- ja vesiviljelustoodete 
jälgitavuse norme, milleks 
väikesemahulise kalapüügi, karpide ja 
vähiliste korjamise või ekstensiivse 
vesiviljeluse toodetele kehtestatakse 
erimärgis, et edendada nende toodete 
jaoks võrdseid turutingimusi.

Or. es

Muudatusettepanek 2385
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tarbijateavet.

Or. es
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Muudatusettepanek 2386
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ühiseid eeskirju Euroopa kalandus-
ja vesiviljelustoodete jaoks 
ökomärgistamise korra juurutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2387
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaubandusmeetmete propageerimist 
nende kolmandate riikide vastu, kes ei 
järgi säästva kalapüügi tavasid.

Or. en

Selgitus

On vaja vahendeid meetmete võtmiseks selliste kolmandate riikide vastu, kes ei harrasta 
säästvat kalapüüki, nagu on ette nähtud ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus kalavarude kaitseks teatavate meetmete võtmise kohta mittesäästvat 
kalapüüki lubavate riikide suhtes.

Muudatusettepanek 2388
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 – punkt b a (uus)



AM\906370ET.doc 11/84 PE492.616v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tarbijateavet.

Or. es

Muudatusettepanek 2389
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
9. osa – artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Üks aasta pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmist esitab komisjon ettepaneku 
anda välja ühenduse ökotõendid koos 
vajalike tagatistega, mis sisaldavad 
selgemaid, täielikke ja mõistetavaid 
päritolu ja jälgitavuse andmeid, et teha 
tarbijatele kättesaadavaks parim teave, 
vältida igasugust pettust, ergutada 
kohalikku kalapüüki ja kalatooteid ning 
pakkuda paremaid stiimuleid säästvate 
ning identifitseerimismehhanisme 
pakkuvate tootmistavade kasutamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2390
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
järgimine tagatakse liidu tõhusa 
kontrollisüsteemi abil, mis hõlmab võitlust 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga.

1. Ühise kalanduspoliitika eeskirjade, 
määruste 2009/1224/EÜ ja 2008/1005/EÜ 
ning liidu keskkonnakaitsenõuete
järgimine tagatakse liidu tõhusa 
kontrollisüsteemi abil, mis hõlmab võitlust 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
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kalapüügiga.

Or. en

Muudatusettepanek 2391
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) globaalsele ja lõimitud lähenemisviisile; a) globaalsele ja lõimitud lähenemisviisile, 
mille tulemuseks peaksid olema mitmed 
eri liikmesriikide laevastike suurusega 
seotud kontrollid;

Or. en

Muudatusettepanek 2392
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) globaalsele ja lõimitud lähenemisviisile; a) globaalsele ja lõimitud lähenemisviisile 
seoses järgitavate eesmärkidega;

Or. es

Muudatusettepanek 2393
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete b) kaasaegsete kalandus- ja 
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kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

vesiviljelusandmete kättesaadavuse ja 
kvaliteedi kontrollimise tehnikate 
kasutamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 2394
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) tulemuslike kalandusandmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kontrollimise 
tehnikate kasutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 2395
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) tulemuslike kalandusandmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kontrollimise 
tehnikate kasutamisele;

Or. es

Selgitus

Uusim tehnoloogia iseenesest ei taga küllaldast kontrolli. Tähtsam on, et kontroll oleks 
võimalikult tulemuslik.

Muudatusettepanek 2396
Estelle Grelier
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Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) kaasaegsete kalandus- ja 
vesiviljelusandmete kättesaadavuse ja 
kvaliteedi kontrollimise tehnikate
kasutamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 2397
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) tulemuslike kalandusandmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kontrollimise 
tehnikate kasutamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 2398
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) tulemuslike kalandus- ja 
vesiviljelusandmete kättesaadavuse ja
kvaliteedi kontrollimise tehnikate 
kasutamisele;

Or. pt
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Muudatusettepanek 2399
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) igal kalalaeval juba praegu olevate 
süsteemide tõhusamale kasutamisele ja 
vajadusel kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kontrollimise 
tehnikate kasutamisele;

Or. el

Muudatusettepanek 2400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaasaegsete kalandusandmete 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
kontrollimise tehnikate kasutamisele;

b) tulemuslike kalandusandmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kontrollimise 
tehnikate kasutamisele, võttes arvesse eri 
laevastike eripäradele vastavaid tasuvuse 
kriteeriumeid;

Or. es

Muudatusettepanek 2401
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kontrolli- ja karistuseeskirjade 
ühtlustamisele kogu ELis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 2402
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) merel ja kaldal teostatava kontrolli 
vastastikusele täiendavusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 2403
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) laevade mittediskrimineerimisele teise 
liikmesriigi vetele juurdepääsu osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 2404
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele ettevõtjate seas;

d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele igat liiki kalalaevade 
kasutajate seas;

Or. en



AM\906370ET.doc 17/84 PE492.616v01-00

ET

Muudatusettepanek 2405
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele ettevõtjate seas;

d) eeskirjade järgmise ja kaasvastutuse 
kultuuri arendamisele ettevõtjate seas;

Or. es

Muudatusettepanek 2406
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele ettevõtjate seas;

d) eeskirjade järgmise ja koostöö kultuuri 
arendamisele ettevõtjate seas;

Or. el

Muudatusettepanek 2407
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusate, proportsionaalsete ja
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele.

e) tõhusate, proportsionaalsete, hoiatavate 
ja kõigis liikmesriikides ühesuguste
sanktsioonide kehtestamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 2408
Carmen Fraga Estévez
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Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusate, proportsionaalsete ja
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele.

e) tõhusate, proportsionaalsete, hoiatavate 
ja ühesuguste sanktsioonide 
kehtestamisele kõigis liikmesriikides.

Or. es

Muudatusettepanek 2409
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele.

e) tõhusate, proportsionaalsete, hoiatavate 
ja kõigis liikmesriikides ühesuguste
sanktsioonide kehtestamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 2410
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 10 – artikkel 46 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele.

e) tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele
k.a Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
vahendite külmutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 2411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate sanktsioonide kehtestamisele.

e) tõhusate, proportsionaalsete, hoiatavate 
ja eri liikmesriikides ühesuguste
sanktsioonide kehtestamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 2412
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tulude-kulude suhtele ja 
proportsionaalsuse põhimõttele.

Or. es

Muudatusettepanek 2413
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) võrdsetele konkurentsitingimustele, 
s.h kaubandussanktsioonidele kolmandate 
riikide vastutustundetu käitumise 
tuvastamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 2414
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kõigi ELi liikmesriikide jaoks ühtsele 
eeskirjade täitmise ja jõustamise korrale.

Or. en

Selgitus

Kuna kalastuspiirkonnad on ühised, peab kogu ELis olema ühesugune eeskirjade täitmise ja 
jõustamise kord. Praegu kasutatakse mõnes liikmesriigis haldus- ja teistes kriminaalkaristusi.

Muudatusettepanek 2415
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu kalanduskontrolli süsteemi 
järjepidev rakendamine lõikes 2 
nimetatud põhimõtete täitmiseks tagatakse 
piirkondlikul tasandil tulemusliku koostöö 
ja kooskõlastamisega liikmesriikide, 
komisjoni ja Euroopa Kalanduskontrolli 
Ameti vahel. Euroopa Kalanduskontrolli 
Amet on elektrooniliseks 
andmevahetuseks määratud kontrolli- ja 
reguleerimisasutus ning 
kalandustegevuse järelevalveks määratud 
tugevdatud merejärelevalve asutus. Kui 
ilmneb tõsine oht mere elusressursside 
kaitsele, moodustab Euroopa 
Kalanduskontrolli Amet komisjoni nõudel 
eriolukordade üksuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 2416
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Täitmist kontrolliv komitee

1. Moodustatakse ELi täitmist kontrolliv 
komitee liikmesriikide, komisjoni ja 
kalanduskontrolli ameti esindajatest.
2. ELi täitmist kontrolliv komitee:
a) koostab iga-aastased ülevaated ÜKP 
täitmisest igas liikmesriigis, et välja 
selgitada poliitika mittetäitmise juhtumid;
b) kontrollib tuvastatud rikkumiste suhtes 
võetud meetmeid;
c) edastab oma järeldused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 2417
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja liikmesriigid võivad läbi 
viia katseprojekte uute kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katsetamiseks.

1. Komisjon ja liikmesriigid viivad läbi 
katseprojekte uute kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katsetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2418
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja liikmesriigid võivad läbi 
viia katseprojekte uute kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katsetamiseks.

1. Komisjon ja liikmesriigid viivad läbi 
katseprojekte uute kontrollitehnikate ja 
andmehaldussüsteemide katsetamiseks, 
tagades eelnevalt projektide arutamisel 
sektori kaasamise ja teavitamise.
.

Or. el

Muudatusettepanek 2419
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 

kulude katmise toetamine
Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. fr

Muudatusettepanek 2420
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 

kulude katmise toetamine
Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. en

Selgitus

Kõnealune klausel looks ebavõrdsed konkurentsitingimused ja tekitaks niigi raskustes olevale 
sektorile täiendavaid rahalisi kulusid.

Muudatusettepanek 2421
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 

kulude katmise toetamine
Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. es
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Muudatusettepanek 2422
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Kontrolli, inspekteerimise ja jõustamise 

kulude katmise toetamine
Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu 
kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude katmises.

Or. pt

Muudatusettepanek 2423
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2424
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2425
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 2426
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt 
liidu kalanduse kontrollisüsteemi 

välja jäetud



PE492.616v01-00 26/84 AM\906370ET.doc

ET

käigushoidmisega seotud kulude 
katmises.

Or. pt

Muudatusettepanek 2427
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega seotud 
kulude katmises.

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 15-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega seotud 
kulude katmises.

Or. es

Muudatusettepanek 2428
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega
seotud kulude katmises.

Liikmesriigid nõuavad, et nende lipu all 
sõitvate kalalaevade kalalaevatunnistuse 
omanikud osaleksid proportsionaalselt liidu 
kalanduse kontrollisüsteemi 
käigushoidmise ja andmete kogumisega
seotud kulude katmises.

Or. en

Muudatusettepanek 2429
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega
seotud kulude katmises.

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmise ja 
andmete kogusemisega seotud kulude 
katmises.

Or. en

Muudatusettepanek 2430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
10. osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega seotud 
kulude katmises.

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate avamere- ja kaugsõidulaevade
kalalaevatunnistuse omanikud osaleksid 
proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega seotud 
kulude katmises. Rannapüügilaevastiku 
erisused ja sotsiaalmajanduslik 
haavatavus õigustavad nimetatud nõude 
piiramist vaid suurte kalalaevadega.

Or. es

Muudatusettepanek 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud pikaajalise ökoloogilise, 
majandusliku ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2432
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks. Liidu rahalise abiga ei 
toetata tegevust, mis ohustab mere 
elusressursside kaitset ja jätkusuutlikkust, 
bioloogilist mitmekesisust, elupaiku ja 
ökosüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 2433
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Liit kohustub rahastama ühise 
kalanduspoliitika kulusid ja võib anda 
rahalist abi artiklitega 2 ja 3 ette nähtud 
eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2434
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud pikaajalise ökoloogilise ja 
sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse 
eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2435
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise
toetamiseks.

Liidu rahalise abiga toetakse ainult 
selliseid meetmeid, tegevusi ja algatusi, 
mis on artiklitega 2 ja 3 ette nähtud 
eesmärkidega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 2436
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 49 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalise abi andmine lõpetatakse 
järkjärgult aastaks 2020.

Or. en
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Selgitus

Kalandussektor ei peaks sõltuma igakuisest valitsuse toetusest. Nad peavad Euroopa teiste 
sektorite eeskujul suutma uueneda ja kohanduda ilma maksumaksjate abita. Arvestades 
riiklike toetuste pikaajalist ja katastroofilist mõju sektorile, tuleks rahaline abi lõpetada 
järkjärgult ja mitte ühekorraga.

Muudatusettepanek 2437
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
tingimusel, et need järgivad ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
tingimusel, et need järgivad ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, sealjuures 
täidavad eesmärgid, mille saavutamiseks 
on mõeldud artiklitega 7–11, 14, 17, 18, 
21, 22, 34, 35, 37 ja 38 juurutatavad 
meetmed, toimivad kooskõlas määrustega 
2009/1224/EÜ ja 2008/1005/EÜ, täidavad 
keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige neid, 
mis sisalduvad direktiivides 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ, aitavad kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele 
vastavalt direktiivile 2008/56/EÜ ning 
kohaldavad ettevaatusprintsiipi.

Or. en

Muudatusettepanek 2438
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
tingimusel, et need järgivad ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
läbipaistvalt ja tingimusel, et need järgivad 
ühise kalanduspoliitika eeskirju.
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Or. en

Muudatusettepanek 2439
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, sealhulgas ei 
täida eesmärke, mille saavutamiseks on 
mõeldud artiklitega 7–11, 14, 17, 18, 21, 
22, 34, 35, 37 ja 38 juurutatavad 
meetmed, ei toimi kooskõlas määrustega 
2009/1224/EÜ ja 2008/1005/EÜ, ei täida 
keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige neid, 
mis sisalduvad direktiivides 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ, ei aita kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele 
vastavalt direktiivile 2008/56/EÜ ning ei 
kohaldavad ettevaatusprintsiipi, siis 
maksed peatatakse või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2440
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
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kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. Komisjon 
avaldab igal aastal kõik ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade rikkumised 
liikmesriikide poolt.

Or. en

Selgitus

Üldsusel on õigus teada liikmesriikide poolsete ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumise 
täit ulatust. Komisjon peab selle avalikustama.

Muudatusettepanek 2441
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. Selleks 
kehtestatakse metoodika, mis sisaldab 
kõigi liikmesriikide eesmärke, näitajaid 
ning nende ühesugust ja läbipaistvat 
mõõtmist.

Or. es

Muudatusettepanek 2442
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liit tagab rahalise abi eesmärke ja 
haldamist kajastava põhjaliku ja 
õigeaegse teabe, sealhulgas asjakohaste 
eelarvete ja hindamiste avalikustamise.

Or. en

Selgitus

Avalike vahendite kulutamise läbipaistvuse põhimõte.

Muudatusettepanek 2443
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 50 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liit tagab rahalise abi kasutamist 
puudutava üksikasjaliku ja õigeaegse 
teabe, sealhulgas asjakohaste eelarvete ja 
hinnangute avalikustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 2444
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele, määrusele 
2009/1224/EÜ, nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 1005/2008, määrusele 2008/199/EÜ 
koos nende muudatuste või neid 
asendavate õigusaktidega, ettevõtjatele 
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kehtivatele keskkonnakaitse nõuetele, s.h 
eelkõige direktiividele 92/43/EMÜ ja 
2009/147/EÜ, ning aitab kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele 
kooskõlas direktiiviga 2008/56/EÜ.
Rahalist abi ei anta mingil juhul tegevuse 
jaoks, mis ohustab mere elusressursside 
kaitset ja jätkusuutlikkust, bioloogilist 
mitmekesisust, elupaiku ja ökosüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 2445
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eesmärkidele ja
eeskirjadele.

Or. es

Muudatusettepanek 2446
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

1. Liit annab ettevõtjatele, laevaomanikele 
ja kaluritele rahalist abi tingimusel, et 
nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele ja 
eesmärkidele.

Or. en



AM\906370ET.doc 35/84 PE492.616v01-00

ET

Muudatusettepanek 2447
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liigsetest võimsustest vabanemiseks 
tuleb kaaluda kalapüügi ajutise või 
lõpliku peatamise ja tegevuse lõpetamise 
toetamist. Neid meetmeid kasutatakse 
kontrolli ja tõhususe parandamise 
mitmeaastaste kavade raames. 
Abimeetmeid tegevuse ajutise 
katkestamise korral kohaldatakse ahela 
kõigi aktiivsete ettevõtjate suhtes. 

Or. es

Muudatusettepanek 2448
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised 
liikmesriikide rakendatavad meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. es

Muudatusettepanek 2449
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised 
liikmesriikide rakendatavad meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. es

Selgitus

Kontrollimeetmete rakendamine kuulu liikmesriikide pädevusse. Vääritimõistmise vältimiseks 
tuleks see ära märkida.

Muudatusettepanek 2450
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on tõsiselt rikkunud ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, määrusi 
2009/1224/EÜ, 2008/1005/EÜ ja 
2008/199/EÜ, neid muutvaid või 
asendavaid õigusakte või mis tahes 
keskkonnakaitse nõudeid, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2451
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised
liikmesriikide rakendatavad meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. es

Muudatusettepanek 2452
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
hoiatavad, tõhusad ning proportsionaalsed 
tõsise rikkumise olemuse, ulatuse, kestuse 
ja korduvusega.

Or. en

Muudatusettepanek 2453
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
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andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest ühe aasta jooksul enne 
liidu rahalise abi taotlemist.

andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest vähemalt viie aasta jooksul 
enne liidu rahalise abi taotlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 2454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest ühe aasta jooksul enne 
liidu rahalise abi taotlemist.

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest viie aasta jooksul enne 
liidu rahalise abi taotlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 2455
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
11. osa – artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ja liikmesriigid avaldavad 
igal aastal internetis kõik ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade tõsised 
rikkumised ettevõtjate poolt.

Or. en

Selgitus

Kalanduseeskirjade tõsiste rikkumiste kogu ulatus ei ole teada ja liikmesriigid ei avalda 
vastavaid andmeid regulaarselt. Sellise teabe korrapärane avaldamine hõlbustab seadust 
rikkunud laevaomanike kindlakstegemist.
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Muudatusettepanek 2456
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 2457
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
vastavalt artikli 54 lõikele 1 ning artiklites 
2 ja 3 sätestatud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2458
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 2459
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade, 
sealhulgas kalandussektori, töötleva 
tööstuse, teadlaste, kohalike asutuste, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
kontrolliasutuste ja kodanikuühiskonna 
esindajate tasakaalustatud esindatuse 
edendamiseks ning artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2460
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses 
pädevusvaldkondades tehtud 
muudatustega, uute nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade loomisega või uute 
nõuandekomisjonide loomisega.

Or. es

Selgitus

Nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade muutmine või uute pädevusvaldkondade 
määramine on olemuslikud küsimused ja ei või seetõttu kuuluda delegeeritud õigusakti 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 2461
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses pädevusvaldkondades 
tehtud muudatustega, uute 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
loomisega või uute nõuandekomisjonide 
loomisega.

2. Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad 
anda komisjonile volituse võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse kõnealuse lisa muutmist 
seoses pädevusvaldkondades tehtud 
muudatustega, uute nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade loomisega või uute 
nõuandekomisjonide loomisega.

Or. es

Muudatusettepanek 2462
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud

2. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
õigusakte pädevusvaldkondade 
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õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses 
pädevusvaldkondades tehtud 
muudatustega, uute nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade loomisega või uute 
nõuandekomisjonide loomisega.

muutmiseks ja nõuandekomisjonide uute
pädevusvaldkondade loomiseks ning 
moodustada seadusandliku tavamenetluse 
põhjal uusi nõuandekomisjone.

.

Or. it

Muudatusettepanek 2463
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses pädevusvaldkondades 
tehtud muudatustega, uute 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
loomisega või uute nõuandekomisjonide 
loomisega.

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses pädevusvaldkondades 
tehtud muudatustega, uute 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
loomisega või uute nõuandekomisjonide 
loomise ja rahastamisega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on nõuandekomisjonide tulemuslikuks tegutsemiseks piisava rahastamise olemasolu.

Muudatusettepanek 2464
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses 

2. Otsused pädevusvaldkondade 
muutmiseks, nõuandekomisjonide uute 
pädevusvaldkondade määramiseks või 
uute nõuandekomisjonide loomiseks 



AM\906370ET.doc 43/84 PE492.616v01-00

ET

pädevusvaldkondades tehtud 
muudatustega, uute nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade loomisega või uute 
nõuandekomisjonide loomisega.

peavad tegema Euroopa Parlament ja 
nõukogu kaasotsustamismenetluse 
kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 2465
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses 
pädevusvaldkondades tehtud 
muudatustega, uute nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade loomisega või uute 
nõuandekomisjonide loomisega.

2. Otsused pädevusvaldkondade 
muutmiseks, nõuandekomisjonide uute 
pädevusvaldkondade määramiseks või 
uute nõuandekomisjonide loomiseks tuleb 
teha kaasotsustamismenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 2466
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärepoolseimate piirkondade jaoks loodav 
nõuandekomisjon jaguneb kolmeks 
sektsiooniks: Kariibi mere sektsioon, mis 
hõlmab Guadeloupe’i, Martinique’i ja 
Guajaana, India ookeani kaguosa 
sektsioon, mis hõlmab Réunioni ja 
Mayotte’i ning Makaroneesia sektsioon, 
mis hõlmab Kanaari saared, Assoorid ja 
Madeira.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2467
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kooskõlas komisjoni suunistega 
piirkonnapõhisuse ja subsidiaarsuse 
kohta, ökosüsteemipõhise lähenemise 
huvides ja äärepoolseimate piirkondade 
tundlikku iseloomu arvestades tuleb 
nende jaoks moodustada piirkondlik 
nõuandekomisjon

Or. pt

Muudatusettepanek 2468
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 52 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu territooriumitega ühist merebasseini 
omavatel kolmandatel riikidel võib olla 
piirkondlikes nõuandekomisjonides 
vaatleja staatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 2469
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidel on õigus: 1. Nõuandekomisjonidel on kohustus:

Or. pt

Muudatusettepanek 2470
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidel on õigus: 1. Nõuandekomisjonid:

Or. es

Muudatusettepanek 2471
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse sotsiaalmajanduslike 
aspektide kohta soovitusi ja ettepanekuid 
komisjonile, Euroopa Parlamendile või 
asjaomasele liikmesriigile;

Or. es

Muudatusettepanek 2472
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile, Euroopa 
Parlamendile või asjaomasele 
liikmesriigile;

Or. en

Muudatusettepanek 2473
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada kalavarude ja vesiviljeluse 
majandamise ja sotsiaalmajanduslike 
aspektide kohta soovitusi ja ettepanekuid 
komisjonile või asjaomasele liikmesriigile;

Or. es

Muudatusettepanek 2474
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada vahetus koostöös teadlastega 
kalavarude majandamise ja vesiviljeluse 
kohta soovitusi ja ettepanekuid komisjonile 
või asjaomasele liikmesriigile;

Or. fr
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Muudatusettepanek 2475
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada kalavarude kaitse ning
kalavarude majandamise ja vesiviljeluse 
sotsiaalmajanduslike aspektide kohta 
soovitusi ja ettepanekuid komisjonile, 
Euroopa Parlamendile või asjaomasele 
liikmesriigile;

Or. es

Muudatusettepanek 2476
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile, kes peab neid korrakohaselt 
arvesse võtma;

Or. pt

Muudatusettepanek 2477
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta ning kalavarude kaitse 
ja sotsiaalmajanduslike küsimuste kohta 
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liikmesriigile; soovitusi ja ettepanekuid komisjonile või 
asjaomasele liikmesriigile;

Or. es

Muudatusettepanek 2478
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile;

a) esitavad kalavarude majandamise ja 
vesiviljeluse kohta soovitusi ja 
ettepanekuid komisjonile või asjaomasele 
liikmesriigile.

Or. es

Muudatusettepanek 2479
Ian Hudghton

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) abistada liikmesriike piirkonnapõhise 
ühise kalanduspoliitika raames sobivate 
meetmete rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2480
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

b) teavitada komisjoni, Euroopa 
Parlamenti ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest ning üldisemalt käesoleva 
määruse II ja III jaotises esitatud 
meetmetest;

Or. es

Muudatusettepanek 2481
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

b) teavitada komisjoni, Euroopa 
Parlamenti ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

Or. en

Muudatusettepanek 2482
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

b) teavitada komisjoni, Euroopa 
Parlamenti ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;
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Or. es

Muudatusettepanek 2483
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

b) teavitab komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

Or. es

Muudatusettepanek 2484
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada tihedas koostöös teadlastega 
kaitsemeetmete väljatöötamiseks vajalike 
andmete kogumist, edastamist ja analüüsi.

c) toetab tihedas koostöös teadlastega 
kaitsemeetmete väljatöötamiseks vajalike 
andmete kogumist, edastamist ja analüüsi.

Or. es

Muudatusettepanek 2485
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) väljastada arvamusi artiklis 17 
nimetatud mitmeaastaste kavade ja 
artiklis 21 nimetatud tehniliste meetmete 
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projektide kohta ning esitada need 
kõnealuse piirkonna või 
püügipiirkonnaga vahetult seotud 
liikmesriikidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 2486
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) osaleda käesoleva määruse artiklites 
17 ja 18 nimetatud kaitsemeetmete 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2487
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) muutuda laiemalt esindavaks ja võtta 
suuremaid kohustusi, aidates seeläbi 
aktiivselt kaasa mitmeaastaste kavade 
koostamisel. 

Or. it

Muudatusettepanek 2488
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) avaldada siduvaid arvamusi vastuseks 
konsultatsioonidele käesoleva määruse II 
ja III jaotises esitatud meetmete osas.

Or. es

Muudatusettepanek 2489
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teha koostööd kalavarude ühisel 
majandamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 2490
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) osaleda käesoleva määruse artiklites 
21 ja 22 nimetatud tehniliste meetmete 
väljatöötamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2491
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõuandekomisjonid esitavad 
vastavalt käesoleva määruse artikli 16 a 
lõike 6 sätetele aruande piirkondlike 
kalanduse töörühmade koosolekutel 
arutusele tulevate küsimuste kohta. 
Vastavalt käesoleva määruse artiklitele 
16 a – 22 teevad nõuandekomisjonid 
piirkondlike kalanduse töörühmadega 
koostööd ja abistavad neid nende töös.

Or. es

Selgitus

Kooskõla tagamiseks III jaotise uue I peatükiga.

Muudatusettepanek 2492
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab mõistliku 
ajavahemiku jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõike 1 punktidele a või 
b.

2. Komisjon, Euroopa Parlament ja 
vajaduse korral ka asjaomane liikmesriik 
vastab kahe kuu jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõikele 1.

Or. es

Muudatusettepanek 2493
Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab mõistliku 
ajavahemiku jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõike 1 punktidele a või 
b.

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik küsib piirkondlike 
nõuandekomisjonide kohustuslikku 
arvamust ja vastab mõistliku ajavahemiku 
jooksul igale soovitusele, ettepanekule või 
teabeedastusele, mille ta on saanud 
vastavalt lõikele 1.

Or. it

Muudatusettepanek 2494
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab mõistliku 
ajavahemiku jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõike 1 punktidele a või 
b.

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab 30 päeva 
jooksul ning kindlasti enne lõplike 
meetmete või õigusaktide vastuvõtmist
igale soovitusele, ettepanekule või 
teabeedastusele, mille ta on saanud 
vastavalt lõikele 1.

Or. pt

Muudatusettepanek 2495
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne ettepaneku tegemist mingiks 
majandamismeetmeks asjaomase 
nõuandekomisjoni vastutusvaldkonnas 
küsib komisjon selle nõuandekomisjoni 
arvamust.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2496
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne ettepaneku tegemist mingiks 
majandamismeetmeks asjaomase 
nõuandekomisjoni vastutusvaldkonnas 
konsulteerib komisjon selle 
nõuandekomisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 2497
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne ettepaneku tegemist mingiks 
majandamismeetmeks asjaomase 
nõuandekomisjoni vastutusvaldkonnas 
konsulteerib komisjon selle 
nõuandekomisjoniga.

Or. fr

Muudatusettepanek 2498
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reformimeetmete rakendamise 
tagamiseks teeb komisjon koostööd riigi-
ja piirkondlike asutuste ning piirkondlike 
nõuandekomisjonidega. 

Or. es

Muudatusettepanek 2499
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 53 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon peab nõuetekohaselt 
arvestama nõuandekomisjonide 
arvamustega ja mõistliku aja jooksul 
avaldama iga nende arvamustega 
vastuolus oleva otsuse objektiivse 
analüütilise põhjenduse.

Or. fr

Muudatusettepanek 2500
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
valdavalt kalandus- ja 
vesiviljelusvaldkonna ettevõtjate 
organisatsioonid. Neisse kuuluvad ka 
muude ühisest kalanduspoliitikast 
mõjutatud huvirühmade esindajad.

Or. fr
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Selgitus

Eraldi tuleb nimetada vesiviljelust, kuna käesoleva määruse kohaselt saab sellel valdkonnal 
olema oma nõuandekomisjon.

Muudatusettepanek 2501
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
liikmesriikide kalandusametite, 
kalandusvaldkonna ettevõtjate
organisatsioonide, teadlaste ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade esindajad.

Or. es

Muudatusettepanek 2502
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad:

a) kalandusvaldkonna ettevõtjate 
organisatsioonide esindajad;
b) riigiasutuste esindajad;
c) liikmesriikide teaduslike ja kalanduse 
uurimisinstituutide ning komisjoni 
nõustavate rahvusvaheliste teadusasutuste 
teadlased;
d) muude ühisest kalanduspoliitikast 
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mõjutatud huvirühmade esindajad.

Or. es

Selgitus

Nii liikmesriikide ametivõimud kui ka teadlased peavad olema nõuandekomisjonide tööga 
tihedamalt seotud.

Muudatusettepanek 2503
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
eelkõige kalurid ja muude ühisest 
kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade, näiteks kalandus- ja 
vesiviljelussektori, keskkonnakaitsjate ja 
tarbijate huvide esindajad ning teadlastest 
eksperdid kõigist liikmesriikidest, kellel on 
asjaomases piirkonnas kalandusega 
seotud huve. Õigus piirkondlike 
nõuandekomisjonide töös liikmete või 
vaatlejatena osaleda on nende riiklike ja 
piirkondlike haldusorganite esindajatel, 
kellel on asjaomases piirkonnas 
kalandusega seotud huve. 
Nõuandekomisjonide koosolekutel võivad 
osaleda komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 2504
Kriton Arsenis, Guido Milana

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonid laiendavad oma 
osalejate ringi ning koosnevad
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade, sealhulgas teadlaste, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
kontrolliasutuste ja kohalike asutuste 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 2505
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonide, samuti 
teadlaste ning riiklike ja piirkondlike 
haldusorganite esindajad.

Or. en

Selgitus

Nõuandekomisjonidesse kuulujate täielik loetelu, tagamaks kõigi asjaomaste huvirühmade 
kaasamist.

Muudatusettepanek 2506
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1



PE492.616v01-00 60/84 AM\906370ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
liikmesriikide kalandusametite, 
kalandusvaldkonna ettevõtjate
organisatsioonide, töötajate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade esindajad. Teadlaste 
esindajad osalevad vaatlejatena.

Or. es

Muudatusettepanek 2507
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad kõigi
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonide esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 2508
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid. Kõik 
huvitatud osapooled võivad osaleda 
nõuandekomisjonides majanduskavade 
koostamisel.
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Or. el

Muudatusettepanek 2509
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna 
ettevõtjate ja muude ühisest 
kalanduspoliitikast mõjutatud huvirühmade 
organisatsioonid.

Or. pt

Muudatusettepanek 2510
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonide.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonide ning 
vaatlejatena riiklike, kohalike ja 
piirkondlike kalandusametite esindajad.

Or. es

Muudatusettepanek 2511
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate
organisatsioonide, liikmesriikide 
kalandusasutuste (sõltuvalt nende 
seadusandlikest volitustest), teadlaste, 
merendustöötajate ja muude ühisest 
kalanduspoliitikast mõjutatud huvirühmade 
esindajad.

Or. es

Muudatusettepanek 2512
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate 
organisatsioonide, kalandusametite, 
teadusasutuste, kalurite, naiskalurite 
ühenduste, kaasnevate tegevusalade ja 
muude ühisest kalanduspoliitikast 
mõjutatud huvirühmade esindajad.

Or. es

Muudatusettepanek 2513
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Huvirühmade esindatus peab olema 
selline, et peaassamblee ja täitevkomitee 
koosseisust vähemalt 50% moodustaksid 
kalanduselukutsete esindajad.
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Or. fr

Muudatusettepanek 2514
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga nõuandekomisjon koosneb 
peaassambleest ja täitevkomiteest ning 
võtab vastu meetmed, mis on vajalikud 
tema töö korraldamiseks ja ning 
läbipaistvuse ja kõigi avaldatud arvamuste 
arvessevõtmise tagamiseks.

2. Iga nõuandekomisjon koosneb 
peaassambleest ja täitevkomiteest ning 
võtab vastu meetmed, mis on vajalikud 
tema töö korraldamiseks ning menetluste 
läbipaistvuse ja kõigi avaldatud arvamuste 
arvessevõtmise tagamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2515
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Peaassamblee nimetab kuni 30-
liikmelise täitevkomitee. Täitevkomitee 
korraldab nõuandekomisjoni tööd ja 
võtab vastu tema soovitused.

Or. es

Selgitus

Täitevkomitee liikmete arvu suurendamiseks tuleb muuta nõukogu otsuse nr 585/2004/EÜ, 
millega asutatakse ühise kalanduspoliitika raames piirkondlikud nõuandekomisjonid, artikli 4 
lõiget 3. Mitmed piirkondlikud nõuandekomisjonid, eriti kaugsõidu piirkondlik 
nõuandekomisjon, on seda juba nõudnud ning see on eriti asjakohane seoses kavaga 
moodustada vesiviljeluse nõuandekomisjon, kus võib olla väga palju liikmeid. 
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Muudatusettepanek 2516
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa üldistes huvides tegutseva
asutustena võivad nõuandekomisjonid 
taotleda liidu rahalist abi.

3. Euroopa üldistes huvides tegutsevate
asutustena võivad nõuandekomisjonid 
taotleda nende loomiseks ja toimimiseks
liidu rahalist abi.

Or. pt

Muudatusettepanek 2517
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa üldistes huvides tegutseva 
asutustena võivad nõuandekomisjonid 
taotleda liidu rahalist abi.

3. Nõuandekomisjonid võivad taotleda 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
liidu rahalist abi nii haldus- kui ka nende 
soovituste aluseks olevate tehniliste ja 
teadusuuringute kulude katmiseks.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et nõuandekomisjonide tulemuslikuks toimimiseks oleks olemas piisav rahastamine 
nii nende halduskulude katmiseks kui ka tehniliste ja teadusuuringute tellimiseks.

Muudatusettepanek 2518
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Nõuandekomisjonide koosseis ja nende toimimist reguleerivad eeskirjad on olemuslikud 
küsimused, mida ei saa lahendada delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 2519
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Nõuandekomisjonid võtavad vastu oma 
sisekorraeeskirjad üldeeskirjade põhjal, 
mille komisjon kehtestab 
rakendusaktidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 2520
Dolores García-Hierro Caraballo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad 
anda komisjonile õiguse võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.
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Or. es

Muudatusettepanek 2521
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist määravaid eeskirju.

Or. fr

Muudatusettepanek 2522
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu, toimimist ja rahastamist.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et nõuandekomisjonide tulemuslikuks toimimiseks oleks olemas piisav rahastamine 
nii nende halduskulude katmiseks kui ka tehniliste ja teadusuuringute tellimiseks.

Muudatusettepanek 2523
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Euroopa Parlament ja nõukogu 
otsustavad seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt nõuandekomisjonide koosseisu ja 
toimimise küsimused.

Or. es

Muudatusettepanek 2524
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
milles käsitletakse nõuandekomisjonide 
koosseisu ja toimimist.

4. Nõuandekomisjonide koosseisu ja 
toimimise küsimused otsustatakse 
kaasotsustamismenetluse kohaselt.

Or. es

Muudatusettepanek 2525
Estelle Grelier

Ettepanek võtta vastu määrus
12. osa – artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Nõuandekomisjonid võtavad 
komisjoni kehtestatud üldeeskirjade 
põhjal vastu oma sisekorraeeskirjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 2526
Dolores García-Hierro Caraballo
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Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Pärast piirkondlike 
nõuandekomisjonide arvamuste saamist 
on nõukogul ja Euroopa Parlamendil 
õigus anda komisjonile volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Or. es

Muudatusettepanek 2527
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad 
volitused, millele on osutatud artikli 12 
lõikes 2, artikli 15 lõikes 6, artikli 20 
lõigetes 1 ja 2, artikli 24 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 35 lõikes 3, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 37 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2, artikli 
52 lõikes 2 ja artikli 54 lõikes 4.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad 
volitused, millele on osutatud artikli 12 
lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, artikli 37 lõikes 
6, artikli 47 lõikes 2 ja artikli 52 lõikes 2.

Or. fr

Muudatusettepanek 2528
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad 
volitused, millele on osutatud artikli 12 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
alates 1. jaanuarist 2013 kehtivad 
volitused, millele on osutatud artikli 36 
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lõikes 2, artikli 15 lõikes 6, artikli 20 
lõigetes 1 ja 2, artikli 24 lõigetes 1 ja 2, 
artikli 35 lõikes 3, artikli 36 lõikes 4, 
artikli 37 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2,
artikli 52 lõikes 2 ja artikli 54 lõikes 4.

lõikes 4, artikli 37 lõikes 6 ja artikli 47 
lõikes 2.

Or. es

Selgitus

Käesoleva lõikega hõlmatud sätteid loetakse olemuslikeks küsimusteks, mida ei saa lahendada 
delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 2529
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 12 lõikes 2, artikli 15 lõikes 6, 
artikli 20 lõigetes 1 ja 2, artikli 24 lõigetes 
1 ja 2, artikli 35 lõikes 3, artikli 36 lõikes 
4, artikli 37 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2,
artikli 52 lõikes 2 ja artikli 54 lõikes 4
osutatud volitused igal ajal tühistada. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 12 lõikes 2, artikli 36 lõikes 4, artikli 
37 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2 ja artikli 52 
lõikes 2 osutatud volitused igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 2530
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 12 lõikes 2, artikli 15 lõikes 6, 
artikli 20 lõigetes 1 ja 2, artikli 24 lõigetes 
1 ja 2, artikli 35 lõikes 3, artikli 36 lõikes 
4, artikli 37 lõikes 6, artikli 47 lõikes 2, 
artikli 52 lõikes 2 ja artikli 54 lõikes 4
osutatud volitused igal ajal tühistada. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 36 lõikes 4, artikli 37 lõikes 6 ja 
artikli 47 lõikes 2 osutatud volitused igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. es

Selgitus

Käesoleva lõikega hõlmatud sätteid loetakse olemuslikeks küsimusteks, mida ei saa lahendada 
delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 2531
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse artikli 
12 lõikega 3, artikli 15 lõikega 4, artikli 20 
lõigetega 1 ja 2, artikli 24 lõigetega 1 ja 2, 
artikli 35 lõikega 3, artikli 36 lõikega 4, 37 
lõikes 7, artikli 47 lõikes 2, artikli 52 lõikes
2 ja artikli 54 lõikes 4, jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse artikli 
12 lõikega 3, artikli 36 lõikega 4, artikli 37 
lõikega 7, artikli 47 lõikega 2 või artikli 52 
lõikega 2, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
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lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 2532
Carmen Fraga Estévez

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse 
artikli 12 lõikega 3, artikli 15 lõikega 4, 
artikli 20 lõigetega 1 ja 2, artikli 24 
lõigetega 1 ja 2, artikli 35 lõikega 3, artikli 
36 lõikega 4, 37 lõikes 7, artikli 47 lõikes
2, artikli 52 lõikes 2 ja artikli 54 lõikes 4,
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse artikli 
36 lõikega 4, artikli 37 lõikega 7 ja artikli 
47 lõikega 2, jõustub ainult juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. es

Muudatusettepanek 2533
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse artikli 
12 lõikega 3, artikli 15 lõikega 4, artikli 20 
lõigetega 1 ja 2, artikli 24 lõigetega 1 ja 2, 
artikli 35 lõikega 3, artikli 36 lõikega 4, 37 
lõikes 7, artikli 47 lõikes 2, artikli 52 lõikes 
2 ja artikli 54 lõikes 4, jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas käesoleva määruse artikli 
12 lõikega 3, artikli 15 lõikega 4, artikli 20 
lõigetega 1 ja 2, artikli 24 lõigetega 1 ja 2, 
artikli 35 lõikega 3, artikli 36 lõikega 4, 
artikli 37 lõikega 7 ja artikli 47 lõikega 2, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. es

Muudatusettepanek 2534
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 55 a
Kutseoskuste ja töökohtade valdkondlik 

nõukogu 
1) Kalandussektori kutseoskuste ja 
töökohtade valdkondlik nõukogu peaks 
toetama ühise kalanduspoliitika reformi 
eesmärke, eelkõige peab ta andma 
soovitusi kalurite koolitusprogrammide, 
kutseoskuste ning säästva majanduse ja 
ettevõtluse küsimustes.
2) Lisaks aitab kalandussektori 
kutseoskuste ja töökohtade valdkondlik 
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nõukogu:
a) saavutada paremaid ja ohutumaid 
töökohti;
b) parandada kalandussektori 
majandustulemusi;
c) parandada elutingimusi kalalaevadel;
d) paremini ühitada töösoove 
tööjõuvajadustega;
e) luua ühtseid merendusvaldkonna 
koolitusprogramme.
3) Kalandussektori kutseoskuste ja 
töökohtade valdkondlik nõukogu peaks 
toetama ühise kalanduspoliitika reformi 
eesmärke, eelkõige andma soovitusi 
kalurite koolitusprogrammide, 
kutseoskuste ning säästva majanduse ja 
ettevõtluse küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 2535
Iliana Malinova Iotova

Ettepanek võtta vastu määrus
13. osa – artikkel 56 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab aastaaruande, milles 
teavitatakse üldsust ELi kalanduse 
olukorrast, sealhulgas kalavarude 
biomassi kogustest, püügimäärade 
jätkusuutlikkusest ja teaduslike andmete 
olemasolust.

Or. bg

Muudatusettepanek 2536
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsus (EÜ) nr 2004/585 tunnistatakse 
kehtetuks alates artikli 51 lõike 4 ja artikli 
52 lõike 4 kohaselt vastu võetud eeskirjade 
jõustumise hetkest.

2. Otsus (EÜ) nr 2004/585 tunnistatakse 
kehtetuks alates artikli 26 c lõike 4
kohaselt vastu võetud eeskirjade 
jõustumise hetkest.

Or. en

Selgitus

Ebaõiged artiklid.

Muudatusettepanek 2537
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määrus (EÜ) nr 199/2008 
tunnistatakse kehtetuks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2538
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määrus (EÜ) nr 199/2008 
tunnistatakse kehtetuks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määrusega (EÜ) nr 199/2008 kehtestatakse mitmed nõuded andmete kogumiseks, s.h selliste 
andmete, mida on vaja merestrateegia raamdirektiivis nõutava hea keskkonnaseisundi 
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saavutamise kontrollimiseks. Näiteks nõutakse mitmeaastaste kavade raames kalandussektorit 
puudutavate bioloogiliste, tehniliste, ökoloogiliste ja sotsiaalmajanduslike andmete kogumist 
ja haldamist, ning seejärel täpsustatakse, mida see tähendab. Määruse kehtetuks tunnistamine 
tekitaks ühise kalanduspoliitika ja merestrateegia raamdirektiivijaoks vajalikes andmetes 
suure tühiku.

Muudatusettepanek 2539
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määrus (EÜ) nr 199/2008 
tunnistatakse kehtetuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2540
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Määruse (EÜ) nr 1288/2009 artikli 1 
lõikest 1 jäetakse välja „3 (sealhulgas 
punkte 3.1 ja 3.2)”.

Or. en

Selgitus

Selle erandi kohaselt elektriimpulssidega püügi lubamine on liiga piirav.

Muudatusettepanek 2541
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 57 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühise kalanduspoliitika 
toimimise, rakendamise ja rahastamise 
kohta vahearuande ning enne 2022. aasta 
lõppu lõpliku aruande.

Or. pt

Muudatusettepanek 2542
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Üleminekumeetmed

Olenemata artikli 57 lõikest 4 jätkatakse 
määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamist 
riiklike kavade suhtes, mis on vastu 
võetud andmete kogumise ja haldamise 
eesmärgil aastate 2011–2013 kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2543
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 58 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artikli 57 lõikest 4 jätkatakse 
määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamist 
riiklike kavade suhtes, mis on vastu 
võetud andmete kogumise ja haldamise 

Olenemata artikli 57 lõikest 4, jätkatakse 
määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamist 
andmete kogumise ja haldamise eesmärgil 
vastu võetud riiklike kavade suhtes seni, 
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eesmärgil aastate 2011–2013 kohta. kuni jõustuvad uued meetmed, millega 
luuakse liidu kalandussektori andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise 
raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 2544
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 58 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab enne 2022. aasta lõppu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande ühise kalanduspoliitika 
toimimise kohta.

Or. en

Selgitus

Antakse selge tähtaeg, mis ajaks peab komisjon uue ÜKP läbi vaatama.

Muudatusettepanek 2545
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Ettepanek võtta vastu määrus
14. osa – artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a
Läbivaatamine

1. Komisjon vaatab iga viie aasta tagant I 
osa sätted läbi ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepanekud 
selle täiendamiseks kalanduse juhtimise 
uute saavutuste ja parimate tavadega.
2. Komisjon esitab enne 2022. aasta lõppu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 



PE492.616v01-00 78/84 AM\906370ET.doc

ET

aruande ühise kalanduspoliitika 
toimimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2546
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA III LISA

NÕUANDEKOMISJONID NÕUANDEKOMISJONID
Nõuandekomisjo
ni nimi:

Pädevusvaldkond
: 

Nõuandekomisjo
ni nimi:

Pädevusvaldkond
: 

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
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veed) veed)
Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Äärepoolseimad 
piirkonnad 
jaotatuna 
kolmeks 
merealaks: 
Atlandi ookeani 
lääneosa, Atlandi 
ookeani idaosa ja 
India ookean

Kõik ICES 
püügipiirkonnad 
äärepoolseimaid 
piirkondi 
ümbritsevates 
vetes, eriti 
Guadeloupe’i, 
Prantsuse 
Guyana, 
Martinique’i, 
Kanaari saarte, 
Assooride, 
Madeira ja 
Reunioni 
merealad

Or. fr

Muudatusettepanek 2547
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA III LISA

NÕUANDEKOMISJONID NÕUANDEKOMISJONID
Nõuandekomisjo
ni nimi:

Pädevusvaldkond Nõuandekomisjo
ni nimi:

Pädevusvaldkond
: 
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Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Siseveekalandus Kõik Euroopa 
Liidu 
liikmesriikide 
siseveed

Or. fr
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Muudatusettepanek 2548
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA III LISA

NÕUANDEKOMISJONID NÕUANDEKOMISJONID
Nõuandekomisjo
ni nimi

Pädevusvaldkond Nõuandekomisjo
ni nimi

Pädevusvaldkond

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
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heeringas) vesiviljelus) heeringas) vesiviljelus)

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Avamere/kaugpü
ügilaevastik

Kõik muud veed 
peale liidu vete

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Turunõuandeko
misjon

Kõik turgude 
küsimused

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2549
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – jaotis 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA
TOIMIMINE JA RAHASTAMINE

a) Kui see on asjakohane, antakse 
peaassambleel ja täitevkomitees kaks 
kolmandikku kohtadest kalurite 
esindajatele ning tootmis-, töötlemis- ja 
turustussektorite esindajatele ning üks 
kolmandik muude ühisest 
kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvigruppide esindajatele.
b) Kõigis komisjonides peale vesiviljeluse 
nõuandekomisjoni peab igast asjaomasest 
liikmesriigist olema vähemalt üks 
püügisektori esindaja täitevkomitee liige.
c) Võimaluse korral võtavad täitevkomitee 
liikmed soovitused vastu ühehäälselt. Kui 
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konsensust ei saavutata, lisatakse liikmete 
eriarvamused kohalviibivate ja 
hääletavate liikmete häälteenamusega 
vastu võetud soovitustele.
d) Iga nõuandekomisjon määrab 
konsensuse alusel esimehe. Esimees peab 
toimima erapooletult.
e) Iga nõuandekomisjon võtab vastu 
meetmed, mis on vajalikud läbipaistvuse 
ja kõigi avaldatud arvamuste 
arvessevõtmise tagamiseks. Täitevkomitee 
poolt vastu võetud soovitused tehakse 
koheselt kättesaadavaks peaassambleele, 
komisjonile, asjaomastele liikmesriikidele 
ja taotluse alusel igale elanikule.
f) Peaassamblee koosolekud on avalikud. 
Täitevkomitee koosolekud on avalikud, 
kui erandjuhtudel ei otsustata 
täitevkomitee häälteenamusega teisiti.
g) Kalandussektorit ja teisi huvigruppe 
esindavad Euroopa ja liikmesriikide 
organisatsioonid võivad teha asjaomastele 
liikmesriikidele ettepanekuid liikmete 
kohta. Asjaomased liikmesriigid lepivad 
kokku peaassamblee liikmete küsimuses.
h) Asjaomaste liikmesriikide instituutide 
või rahvusvaheliste organisatsioonide 
teadlasi võib kutsuda osalema 
ekspertidena nõuandekomisjonide töös. 
Kutsuda võib ka teisi pädevaid teadlasi.
i) Komisjon ja asjaomaste liikmesriikide 
riiklikud ja piirkondlikud ametkonnad 
võivad osaleda nõuandekomisjoni kõigil 
koosolekutel aktiivsete vaatlejatena.
j) Selliste kolmandate riikide 
kalandussektori ja muude huvigruppide, 
s.h piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide esindajaid, kes 
on huvitatud kalapüügist 
nõuandekomisjoni haldusalasse kuuluval 
alal või püügipiirkonnas, võib neid 
puudutavate küsimuste arutamisel 
kõnealuses nõuandekomisjonis kutsuda 
osalema aktiivsete vaatlejatena.
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k) Nõuandekomisjonid võivad taotleda 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
rahalist abi.
l) Komisjon sõlmib iga 
nõuandekomisjoniga toetuslepingu tema 
tegevuskulude, s.h suulise ja kirjaliku 
tõlke ning teaduslike ja tehniliste 
aruannete tellimise kulude katmiseks.
m) Komisjon võib teostada kõiki kontrolle, 
mida ta peab vajalikuks, et tagada 
nõuandekomisjonidele määratud 
ülesannete täitmine.
n) Kõik nõuandekomisjonid edastavad 
igal aastal oma eelarved ja 
tegevusaruanded komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele.
o) Komisjon või kontrollikoda võib igal 
ajal korraldada auditi, mille viivad läbi 
kas komisjoni või kontrollikoja talitused 
või nende poolt valitud kolmas isik.
p) Iga nõuandekomisjon määrab 
ühenduse fondidest toetuse saamise ajaks 
endale sertifitseeritud audiitori.

Or. en

Selgitus

Tähtis on ettepanekus kindlaks määrata nõuandekomisjonide toimimine ja rahastamine.


