
AM\905399ET.doc PE491.301v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2011/0195(COD)

14.6.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
63–179

Arvamuse projekt
Younous Omarjee
(PE489.430v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise 
kalanduspoliitika kohta

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



PE491.301v01-00 2/58 AM\905399ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\905399ET.doc 3/58 PE491.301v01-00

ET

Muudatusettepanek 63
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ühine kalanduspoliitika peab 
tagama tööhõive kõrge taseme kalandus-
ja vesiviljelussektoris, kalurite ja 
vesiviljelussektori töötajate töötingimuste 
paranemise, tagades neile nõuetekohase 
sotsiaalkaitse ning ausad ja võrdsed 
konkurentsitingimused kolmandate 
riikide ja liidu liikmesriikidega ning 
takistades konkurentsi moonutamist 
tööjõu maksumuse suurte erinevuste tõttu. 
Selles osas näeb ühine kalanduspoliitika 
ette tingimused meremeeste suhtes 
kohaldatavate sotsiaalvaldkonna 
õigusaktide ühtlustamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. 
detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
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kokkulepe). Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe). Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

kokkulepe). Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe). Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. ÜRO konventsiooni V osa 
mereõigust käsitleva artikliga 66 
kohustatakse liikmesriike samuti järgima 
teatavaid sätteid, mille eesmärk on kaitsta 
anadroomsete kalaliikide varusid. Ühine 
kalanduspoliitika peaks toetama nimetatud 
rahvusvaheliste õigusaktidega liidule 
pandud kohustuste täitmist. Liikmesriigid 
peaksid ühise kalanduspoliitika raames 
kaitse- ja majandamismeetmeid vastu 
võttes tegutsema täielikus kooskõlas 
eespool osutatud rahvusvahelistest 
õigusaktidest tulenevate rahvusvaheliste 
kaitse- ja koostöökohustustega.

Or. fi

Muudatusettepanek 65
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks mere bioloogiliste ressursside 
kasutamistasemete tagamise, mis 
võimaldaksid varusid taastada ja hoida 
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks mere bioloogiliste ressursside 
kasutamistasemete tagamise, mis 
võimaldaksid varusid taastada ja hoida 
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse. Teadusliku teabe vähesuse 
puhul võib osutuda vajalikuks maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse asendajate 
kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises 
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele aastaks 2015.

(6) Kalanduse ülesanded on sätestatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osalisriikide konverentsi otsuses aastaid 
2011–2020 hõlmava bioloogilise 
mitmekesisuse strateegilise kava kohta, 
ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
sidususe Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkidega ning komisjoni teatises 
„Meie elukindlustus, meie looduslik 
kapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2020” ette nähtud 
ülesannetega, olles eelkõige suunatud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgi saavutamisele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 67
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude
poliitikate raames võetavate meetmetega.

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil selle 
poliitika väljatöötamisesse, rakendamisse 
ja hindamisse ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 
edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

Or. es

Muudatusettepanek 68
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist ja perspektiivide 
pikaajalisust. Ühise kalanduspoliitika 

(10) Hea juhtimistava põhimõtete 
järgimine ühises kalanduspoliitikas on 
oluline. Need põhimõtted hõlmavad otsuste 
tegemist parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete põhjal, sidusrühmade 
laiaulatuslikku kaasamist võimaluse korral 
esindusorganisatsioonide kaudu ja 
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edukas juhtimine sõltub ka liidu, riikide, 
piirkondlike ja kohalike tasandite 
kohustuste täpsest määratlemisest ning 
kokkusobivusest ja sidususest liidu muude 
poliitikate raames võetavate meetmetega.

perspektiivide pikaajalisust. Ühise 
kalanduspoliitika edukas juhtimine sõltub 
ka liidu, riikide, piirkondlike ja kohalike 
tasandite kohustuste täpsest määratlemisest 
ning kokkusobivusest ja sidususest liidu 
muude poliitikate raames võetavate 
meetmetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa ookeanide ja 
meredega seotud küsimused on omavahel 
seotud, sh ka mereala ruumiline 
planeerimine. Läänemerd, Põhjamerd, 
Keldi merd, Biskaia lahte ja Ibeeria 
rannikut, Vahe- ja Musta mere 
merepiirkondi hõlmavate mitmesuguste 
valdkondlike poliitikate sidusus ja 
integratsioon tuleks tagada nende juhtimise 
kaudu.

(12) Ühise kalanduspoliitika rakendamisel 
tuleks arvesse võtta selle vastastoimet 
muude merendusvaldkondadega, mis 
sisalduvad integreeritud merepoliitikas, 
tunnistades, et kõik Euroopa territooriumi 
äärsete ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud, sealhulgas 
ka mereala ruumiline planeerimine. 
Atlandi ookeani, India ookeani, 
Läänemerd, Põhjamerd, Keldi merd, 
Biskaia lahte ja Ibeeria rannikut, Vahe- ja 
Musta mere merepiirkondi hõlmavate 
mitmesuguste valdkondlike poliitikate 
sidusus ja integratsioon tuleks tagada 
nende juhtimise kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Integreeritud merenduspoliitika ja 
ühise kalanduspoliitika raames oleks vaja 
arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade 
eripärasid, eriti nende piirkondade 
eripärasid, millel puudub mandrilava ja 
mille ressursid koonduvad 
püügipiirkondadesse ja veealustesse 
mägedesse. Neid tundlikke 
biogeograafilisi alasid ja juurdepääsu 
neile tuleb kaitsta, ning neid alasid tuleb 
kasutada vastavalt seal olemasolevatele 
ressurssidele.

Or. pt

Muudatusettepanek 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses, sest need 
aitavad säilitada nimetatud saarte 
kohalikku majandust ja avaldavad mõju 
saarte struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte
sadamates registreeritud kalalaevad.

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid äärepoolseimate 
piirkondade ümbruses, sest need aitavad 
säilitada nimetatud saarte kohalikku 
majandust ja avaldavad mõju saarte 
struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
äärepoolseimate piirkondade sadamates 
registreeritud kalalaevad.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
Läänemere loodusliku lõhe kaitsele. 
Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
(ICES) hinnangul ei ole loodusliku lõhe 
varud jätkusuutlikul tasemel. ICES on 
seisukohal, et lõhevarude reguleerimine 
peab põhinema varude seisundi 
hindamisel iga veekogu kaupa, kuid 
samas merekalapüügi puhul ei tehta vahet 
populatsioonidel, mis raskendab oluliselt 
lõhede liikumist tagasi 
kudemispaikadesse. Looduslike 
lõhepopulatsioonide taastamine on väga 
oluline Euroopa põhjapoolsetes hõredalt 
asustatud piirkondades, sest looduslik 
lõhe on äärmiselt tähtis põhjapooleste 
jõgikondade alade elanike ja kohaliku 
majanduse seisukohast.

Or. fi

Muudatusettepanek 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks erinevate püügikohtade 
eripära kajastavate mitmeaastaste kavade 
kehtestamist.

(16) Mere bioloogiliste ressursside säästva 
kasutamise eesmärki on võimalik 
tõhusamalt saavutada, kui kalavarude 
majandamises kasutatakse mitmeaastast 
lähenemisviisi, mille puhul peetakse 
esmatähtsaks eri merepiirkondade ja 
erinevate püügikohtade eripära kajastavate 
mitmeaastaste kavade kehtestamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 74
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele.
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmist. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele. 
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
ennetada ja langetada praegust soovimatu 
püügi ja vette tagasi laskmise kõrget taset. 
Seda seetõttu, et soovimatu püük ja vette 
tagasi laskmine on tõsine varude 
raiskamine, millel on negatiivne mõju mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutlikule
kasutamisele ning kalanduse finantsalasele 
elujõulisusele. Kõikide majandatavate 
kalavarude suhtes, mis on püütud liidu 
vetes või liidu laevadega, tuleks kehtestada 
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laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

lossimiskohustus ja seda järk-järgult ja 
plaanipäraselt rakendada.

Or. es

Selgitus

Vette tagasi laskmise lõpetamine, mille puhul tuleb arvesse võtta eri püügikohtade eripärasid, 
peab toimuma järk-järgult, plaanipäraselt ja selleks tuleb anda piisavalt aega. 

Muudatusettepanek 76
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning teatavate 
rannikuäärsete kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, on vaja tagada püügitegevuse 
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest.

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning paljude 
rannikuäärsete ja saarekogukondade
sõltuvust kalapüügist, on vaja üle vaadata 
suhtelise stabiilsuse mõiste ning tagada 
püügitegevuse stabiilsus ja 
kalandussektori ja sellest sõltuvate 
piirkondade sotsiaalmajanduslik 
elujõulisus püügivõimaluste eraldamise 
läbi liikmesriikidele, kusjuures aluseks 
võetakse iga liikmesriigi prognoositav osa 
varudest ja nende püügivõimsus.

Or. es

Muudatusettepanek 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 

(26) Ühise kalanduspoliitika 
rakendamiseks peaks liikmesriikidel olema 
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võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta 
konkreetsete kalapüügipiirkondade 
tegelikke olusid ja eripära ning 
suurendaksid poliitikast kinnipidamist.

võimalik vastu võtta kaitse- ja tehnilisi 
meetmeid, mis aitaksid neil poliitika 
elluviimisel paremini arvesse võtta eri 
merepiirkondade ja konkreetsete 
kalapüügipiirkondade tegelikke olusid ja 
eripära ning suurendaksid poliitikast 
kinnipidamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis vastu 
võtta kõik liidu kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldatavad meetmed ei ole liidu muude 
liikmesriikide kalalaevade suhtes 
diskrimineerivad ja kui kohaldamisele on 
eelnenud nõustamine ning kui liit ei ole 
vastu võtnud kõnealuses 12 meremiili 
laiuses vööndis kaitset ja majandamist 
käsitlevaid erimeetmeid.

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis ja 
äärepoolseimates piirkondades oma 
majandusvööndis asuvas saja meremiili 
laiuses vööndis vastu võtta kõik liidu 
kalalaevade suhtes kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldatavad meetmed ei ole liidu muude 
liikmesriikide kalalaevade suhtes 
diskrimineerivad ja kui kohaldamisele on 
eelnenud nõustamine ning kui liit ei ole 
vastu võtnud kõnealuses vööndis kaitset ja 
majandamist käsitlevaid erimeetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Laevade ülekandmist erinevatesse 
geograafilistesse merepiirkondadesse 
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tuleks lubada ainult siis, kui kindlas 
piirkonnas kalastavate laevade arvu 
suurenemisest tingitud püügikoormuse 
suurenemine ei ohusta püügipiirkonna
jätkusuutlikkust ja kohalike kogukondade 
kestvust.

Or. pt

Muudatusettepanek 80
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt 
majandatavatest kalavarudest, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes. Liikmesriigid võivad 
ülekantavatest püügikontsessioonidest 
vabastada kuni 12-meetri pikkused 
laevad, v.a veetavaid püüniseid kasutavad 
laevad. Selline süsteem peaks aitama 
kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks 
peaks see parandama majandustulemusi, 
andes samal ajal liikmesriigile tema iga-
aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse 
kuuluva ülekantava püügikontsessiooni. 
Kuna mere bioloogilised ressursid on 
ühisvara, peaksid ülekantavad 
püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 81
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see 
parandama majandustulemusi, andes samal 
ajal liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 15-meetriste
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 15 
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
võimsuse kohandamisele ülepüügi 
sedastamise korral, lisaks peaks see 
parandama majandustulemusi, andes samal 
ajal liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest ja mida liikmesriigid 
vabatahtlikult kohaldavad, tuleks 
rakendada hiljemalt 31. detsembriks 2013 
kõikide 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade suhtes ning kõikide muude 
veetavate püünistega püüdvate laevade 
suhtes Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. pt

Muudatusettepanek 83
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Kuna ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi võimalik 
rakendamine viib paratamatult 
püügivõimaluste erastamise ja 
kaubanduslikuks muutumiseni ning 
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nende koondumiseni suuremate 
ettevõtjate ja laevade kätte, tuleb tagada 
väikesemahuline püük ja rannapüük ning 
seda kaitsta, sest see on 
rannikupiirkondades peamine tööhõive ja 
majandustegevuse allikas.

Or. pt

Muudatusettepanek 84
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise 
lõpetanud kalurid ei vajaks toimetulekuks 
ühise kalanduspoliitika raames antavat 
riiklikku rahalist abi, peaksid 
püügikontsessioonid olema ülekantavad 
ja renditavad.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 
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kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, peaksid püügikontsessioonid 
olema ülekantavad ja renditavad.

kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, peaksid püügikontsessioonid 
olema ülekantavad ja renditavad vastavalt 
liikmesriigis kehtestatud süsteemile.

Or. pt

Muudatusettepanek 86
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist liikmesriikides 
vabatahtlikul alusel. Ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
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püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Or. pt

Muudatusettepanek 88
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Äärepoolseimate piirkondade 
kalapüügi väikest mahtu arvesse võttes 
tuleks jätta pädevatele piirkondlikele 
asutustele võimalus näha ette kõnealuste 
piirkondade sadamas registreeritud 
laevade võimuse asjakohane 
kontrollisüsteem.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele. 
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele. 
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral selleks 
ellu kutsutud piirkondliku asutuse 
vahendusel koostööd sama merepiirkonna 
kolmandate riikidega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 90
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Poliitikale orienteeritud
kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega.

(37) Kalandusteadust tuleks tugevdada 
kalanduse teaduslike andmete kogumisega 
riiklikul tasemel, teadusuuringute ja 
innovatsiooni kavadega, mis on 
kooskõlastatud muude liikmesriikidega, 
ning liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitlevate raamdokumentidega, samuti 
asjatundlike inimressursside ja liidu 
rahalise toetuse suurendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Liidul tuleb jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete sõlmimisel 
kolmandate riikidega, kes jagavad 
äärepoolseimate piirkondadega sama 
merepiirkonda, tagada nende piirkondade 
kalandussektori arengut soodustav varude 
võrdne jaotamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liidu ja kolmandate 
naaberriikidega peetava kalandusalase 
konsulteerimise protsess peaks olema 
tervikuna läbipaistev, et oleks võimalik 
leppida kokku püügikontsessioonidega 
kauplemises ja kalapüügivõimaluste 
eraldamises või oma vetes nende laevadele
juurdepääsu võimaldamises.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks välja 
töötada liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku aktiivsust, 
tegevuste mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

(45) Liidus mõjutavad vesiviljelust väga 
erinevad riigipiire ületava mõjuga 
tingimused, sealhulgas lubade väljastamine 
ettevõtjatele, ning seetõttu tuleks
lihtsustada ja ühtlustada litsentside 
väljastamise korda. Tuleks välja töötada 
liidu strateegilised suunised riiklike 
strateegiate koostamise kohta, mis 
toetaksid arendustegevust ja innovatsiooni 
ning ergutaksid majanduslikku aktiivsust, 
tegevuste mitmekesistamist ja parandaksid 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades, 
samuti tuleks välja töötada mehhanismid 
talitluspidevuse, liidu vetele ja muudele 
aladele juurdepääsu ning litsentsimisega 
seotud halduskoormuse kergendamise alase 
teabe ja parimate tavade vahetamiseks 
liikmesriikide vahel riiklike meetmete 
kooskõlastamise avatud meetodi abil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile, nii liidust kui ka kolmandatest 
riikidest pärinevatele turustatavatele 
kalandus- ja vesiviljelustoodetele, 
võimaldama tarbijatel teha teadlikumaid 
valikuid ning toetama vastutustundlikku 
tarbimist, samuti peaks see parandama 
majandusalast teavet ning arusaamist liidu 
turgude toimimisest kogu tarneahela 
ulatuses. Kalandus- ja vesiviljelustoodete 
ühine turukorraldus peaks seadma 
kalandus- ja vesiviljelustoodete impordi 
sõltuvusse rahvusvaheliselt tunnustatud 
sotsiaalvaldkonna ja keskkonnaalaste 
normide järgimisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 

(47) Liidu kalandus- ja vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet on vaja tugevdada ning 
sektori tootmis- ja turustustegevuse 
juhtimine vajab lihtsustamist, järgides 
kaubandussuhetes kolmandate riikidega 
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peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

vastastikkuse põhimõtet, et tagada liidu 
turul kõigile võrdsed tingimused nii 
püügipiirkondade jätkusuutlikkuse kui ka 
sanitaarkontrolli seisukohast; kalandus- ja 
vesiviljelustoodete ühine turukorraldus 
peaks tagama ühtlustatud raamistiku 
kõigile liidus turustatavatele kalandus- ja 
vesiviljelustoodetele, võimaldama tarbijatel 
teha teadlikumaid valikuid ning toetama 
vastutustundlikku tarbimist, samuti peaks 
see parandama majandusalast teavet ning 
arusaamist liidu turgude toimimisest kogu 
tarneahela ulatuses.

Or. pt

Muudatusettepanek 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Lähtudes komisjoni suunistest 



AM\905399ET.doc 23/58 PE491.301v01-00

ET

piirkondadeks jaotamise ja subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta ning 
sidusrühmade tihedamaks kaasamiseks ja 
äärepoolseimate piirkondade eripära 
tundliku olemuse arvessevõtmiseks tuleb 
luua äärepoolseimate piirkondade jaoks 
piirkondlik nõuandekomisjon.

Or. pt

Muudatusettepanek 98
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühine kalanduspoliitika tagab vee 
elusressursside kasutamise viisil, mis 
soodustab kalapüüki ja vesiviljelust 
säästvates majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalsetes tingimustes, edendades 
sektori konkurentsivõimet, samuti 
sotsiaalkaitset ja tööolusid ning 
elukvaliteeti kalapüügi ja vesiviljelusega 
tegelevates piirkondades.

Or. es

Selgitus

Sotsiaalmajanduslikud aspektid peaksid olema ühise kalanduspoliitika eesmärkide seas 
olulisemal kohal, mitte jääma tahaplaanile. 

Muudatusettepanek 99
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise ning liidu eri piirkondades 
kalanduses hõivatud elanikkonna 
turvalisuse ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil.

Or. pt

Muudatusettepanek 100
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada võimaluse korral 2020. 
aastaks, et mere bioloogiliste 
elusressursside kasutamise kaudu 
taastatakse ja hoitakse püütavate liikide 
populatsioonid maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikel tasemetel.

Or. es

Selgitus

Komisjoni kavandatav maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärk ei ole realistlik ja võib 
põhjustada laevastike valulist vähendamist, mistõttu tuleks seada reaalsemad eesmärgid. 

Muudatusettepanek 101
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on säilitada või taastada
püütavate liikide populatsioonid tasemetel, 
mis võimaldavad saavutada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse aastaks 2010.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes põhimõtteliselt ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et tagada 
püügipiirkondade jätkusuutlikkus 
vastavalt olemasolevatele ressurssidele 
ning kõigile võrdsete tingimuste alusel, ja
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvesse tuleks võtta aja jooksul 
omandatud ametialaseid kogemusi ja
kalastusvööndite traditsioone, et luua 
jätkusuutlikku arengut silmas pidades 
uusi erialasid, parandada 
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kalastusvööndite elukvaliteeti ja muuta 
tegevusvaldkond noorte jaoks 
atraktiivsemaks. 

Or. ro

Muudatusettepanek 104
James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 105
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 106
Alain Cadec



AM\905399ET.doc 27/58 PE491.301v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) vähendama oluliselt kaubanduslike 
kalavarude soovimatut püüki;

Or. fr

Muudatusettepanek 107
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Kalavarude soovimatut püüki tuleb ennetada ja vähendada.

Muudatusettepanek 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, tagades võrdsed 
konkurentsivõimalused kolmandate 
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riikidega kalandus- ja 
vesiviljelustoodetega kauplemise raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, võttes arvesse vajadust tagada 
selle sektori tulevik;

Or. pt

Muudatusettepanek 110
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 111
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, võttes arvesse raskusi, mis 
tulenevad majanduslikest, sotsiaalsetest ja 
geograafilistest asjaoludest, näiteks 
saareline asend ja äärepoolseim asukoht.

Or. es

Muudatusettepanek 112
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tunnistama rannalähedase ja 
väikesemahulise kalapüügi ning karpide 
ja vähiliste püügi tähtsust elanikkonna 
püsima jäämisel, jõukuse loomisel ja 
jätkusuutliku kasutusmudeli 
tugevdamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 113
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
tagada kohalik detsentraliseeritud 
juhtimine, mis võtab arvesse iga riigi, 
kalastusvööndi, laevastiku ja kõikide 
kalandusressursside tegelikku olukorda ja 
eripära;
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Or. pt

Muudatusettepanek 114
Rosa Estaràs Ferragut

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) eri püügikohtade eripärade arvesse 
võtmine piirkonnapõhise lähenemisviisi 
kaudu;

Or. es

Muudatusettepanek 115
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal, sätestades vajaduse korral 
astmelise rakendamise ja 
üleminekuperioodid;

Or. es

Muudatusettepanek 116
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 

d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
eelkõige nõuandekomisjonide kaudu
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kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 117
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamise ja hindamiseni;

Or. es

Muudatusettepanek 118
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. fr

Muudatusettepanek 119
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõik 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „mere bioloogilised ressursid” –
kasutusel ja saadaval olevad merevees 
elavad liigid;

Or. fi

Selgitus

Anadroomsed liigid, mis paljunevad magevees, ei ole tegelikult mere bioloogilised ressursid.

Muudatusettepanek 120
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 121
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – Artikkel 5 – esimene lõik – kahekümnes a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „rannalähedane ja väikesemahuline 
kalapüük” – püük, mis toimub alla 15-
meetrise kogupikkusega laevadel või 
laevadel, mis ei viibi merel üle 24 tunni;

Or. es

Muudatusettepanek 122
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes ja rohkem kui 100 
meremiili kaugusel asuvates 
püügipiirkondade ja veealuste mägede 
vööndis alates 1. jaanuarist 2013 kuni 31. 
detsembrini 2022 lubatud piirata püüki 
kalalaevadel, mis on registreeritud nende 
saarte sadamates. Traditsiooniliselt neis 
vetes tegutsevatele liidu laevade jaoks 
säilitatakse juurdepääs vastavalt 
kalavarude jätkusuutlikkusele.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Or. pt

Muudatusettepanek 123
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
II osa – artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 125
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kogu saaki lossima kohustavate
meetmete vastuvõtmine;

g) kaubanduslike kalavarude soovimatut 
püüki märkimisväärselt vähendavate
meetmete vastuvõtmine;

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 127
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – I jaotis – artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude 
majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip ning teaduspõhisel 
viisil võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks parimad kättesaadavad 
teadusandmed ja kohaldatakse
ettevaatusprintsiipi juhul, kui
teaduspõhisel viisil kättesaadavad andmed 
ja hindamismeetodid ning kõik
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ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid.

määramatuse koguseliselt mõõdetavad 
allikad on piiratud

Or. en

Selgitus

Parimate kättesaadavate teaduslike andmete puudumisel peaks mitmeaastaste kavade aluseks 
olema ainult ettevaatusprintsiip.

Muudatusettepanek 128
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – I jaotis – Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastaste kavade kohaldamisel 
ja koostamisel tuleb arvesse võtta vajadust 
viia asjakohaseid kohandamisi ellu järk-
järgult, vältides liiga lühikeste tähtaegade 
kehtestamist, välja arvatud 
kiireloomulistel juhtudel, ja viia eelnevalt 
läbi sotsiaalmajandusliku mõju uuring, 
mis peab olema avatud asjaomaste 
osapoolte panustele.

Or. es

Muudatusettepanek 129
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemel, mis tuleb saavutada võimaluste 
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2015. piires aastaks 2020.

Or. es

Muudatusettepanek 130
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks
2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemel, mis tuleb saavutada aastaks 2020.

Or. fr

Muudatusettepanek 131
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
millega püütakse taastada ja säilitada
kaubanduslikke varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015.

Or. en

Selgitus

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamine 2015. aastaks on ebarealistlik ja tuleks 
asendada fMSYiga 2015. aastaks ja kui võimalik, siis seejärel bMSYiga.
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Muudatusettepanek 132
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

Or. es

Muudatusettepanek 133
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise maksimaalsel
jätkusuutliku saagikuse tasemel, tuleb 
mitmeaastaste kavadega ette näha 
ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

Or. fr

Muudatusettepanek 134
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ja realistlikku ajalist 
raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 11 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tehnilisi meetmeid, sealhulgas 
soovimatu saagi kõrvaldamist käsitlevaid 
meetmeid;

e) tehnilisi meetmeid, sealhulgas 
soovimatu saagi märkimisväärset 
vähendamist käsitlevaid meetmeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 11 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) erimeetmeid ja -eesmärke 
anadroomsete ja katadroomsete liikide 
elutsükli sellel etapil, mil nad elavad 
magevees;

(g) erimeetmeid ja -eesmärke 
anadroomsete ja katadroomsete liikide 
elutsükli sellel etapil, mil nad elavad 
magevees; erimeetmeid anadroomsete 
liikide jätkusuutliku püügi 
kindlaksmääramiseks liigi kaupa; 

Or. en
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Selgitus

Anadroomsete liikide segapüük ei ole valikuline ja seepärast tuleks erilist tähelepanu pöörata 
selle piiramisele ja meetmetele, millega ühine kalanduspoliitika saab tagada eri varude 
elujõulisuse.

Muudatusettepanek 137
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 11 – esimene lõik – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) meetmeid, mis on suunatud 
sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede 
leevendamiseks nende reguleerimisalas.

Or. es

Muudatusettepanek 138
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) ettenägematutele olukordadele 
reageerimise mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Piirkonna bioloogiliste ressursside majandamine võib suhteliselt lühikese aja jooksul areneda 
nii paremuse kui ka halvemuse suunas. Seda on kinnitanud piirkondades saadud senised 
kogemused mitmeaastaste kavadega, mida ei ole praeguste jäikade eeskirjade tõttu 
ressursside seisule ja nende kasutamisvõimalustele kohandatud.

Muudatusettepanek 139
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetavad kalavarude taastamist või 
säilitamist maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust ületaval tasemel liikidega seotud 
selektiivsuse parandamise kaudu juhul, kui 
see on asjakohane;

a) toetavad kalavarude taastamist või 
säilitamist maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel liikidega seotud 
selektiivsuse parandamise kaudu juhul, kui 
see on asjakohane;

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 14 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtavad arvesse kõnealuste meetmete 
vastuvõtmisega kaasnevat 
sotsiaalmajanduslikku mõju. 

Or. es

Muudatusettepanek 141
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hiljemalt 1. jaanuarist 2014: (a) hiljemalt 1. jaanuarist 2024:

Or. es

Selgitus

Vette tagasi laskmise lõpetamisele peaks eelnema vähemalt kümneaastane üleminekuperiood, 
et laevadel oleks piisavalt aega selektiivsemaid püügivahendeid kasutusele võtta. 

Muudatusettepanek 143
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel;

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2025: tursk, 
merluus, harilik merikeel;

Or. es

Selgitus

Vette tagasi laskmise lõpetamisele peaks eelnema vähemalt kümneaastane üleminekuperiood, 
et laevadel oleks piisavalt aega selektiivsemaid püügivahendeid kasutusele võtta. 

Muudatusettepanek 144
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2016: kilttursk, 
merlang, megrim, euroopa merikurat, 
atlandi merilest, harilik molva, 
põhjaatlandi süsikas e saida, euroopa 
süsikas e pollak, väikesuulest, kammeljas, 

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2026: kilttursk, 
merlang, megrim, euroopa merikurat, 
atlandi merilest, harilik molva, 
põhjaatlandi süsikas e saida, euroopa 
süsikas e pollak, väikesuulest, kammeljas, 
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sile kammeljas, sinine molva, süsisaba, 
kalju-tömppeakala, atlandi karekala, 
süvalest, meriluts, meriahven ja Vahemere 
põhjalähedased kalavarud.

sile kammeljas, sinine molva, süsisaba, 
kalju-tömppeakala, atlandi karekala, 
süvalest, meriluts, meriahven.

Or. es

Selgitus

Vette tagasi laskmise lõpetamisele peaks eelnema vähemalt kümneaastane üleminekuperiood, 
et laevadel oleks piisavalt aega selektiivsemaid püügivahendeid kasutusele võtta. Vette tagasi 
laskmise lõpetamist ei tuleks kohaldada liikide puhul, kellele on kehtestatud lubatud kogupüük 
ja kvoodid. 

Muudatusettepanek 145
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 15a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15a
Kaubanduslike kalavarude soovimatu 
püügi märkimisväärne vähendamine

1. Võttes arvesse kalanduse teadus-, 
tehnika- ja majanduskomitee (STECF) 
ning asjakohaste nõuandekomisjonide 
arvamusi määravad Euroopa Parlament 
ja nõukogu kindlaks eesmärgid 
reguleeritud kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi märkimisväärseks 
vähendamiseks, arvestades seejuures iga 
püügikoha eripärasid. Need eesmärgid 
võib kanda püügipiirkondade või 
kalastusvööndite mitmeaastastesse 
kavadesse.
2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude kaitseks 
alammõõdud. Nimetatud kalavarude 
alammõõdust väiksemat saaki võib müüa 
ainult muul eesmärgil kui inimtoiduks või 
anda üle heakskiidetud 
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heategevusorganisatsioonidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
alusel.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – II jaotis – artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga liikmesriik otsustab, mis meetodil 
ta liikmesriigile ühenduse õiguse alusel 
määratud kalapüügivõimalused oma lipu 
all sõitvatele laevade vahel jaotab. 
Liikmesriik teavitab komisjoni oma 
eraldamismeetodist.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kaasneb IV osa väljajätmisega, millega kehtestati ülekantavad 
püügikontsessioonid. Igale liikmesriigile tuleks subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt anda 
võimalus valida, millise meetodi kohaselt ta talle määratud kalapüügivõimalused jaotab. See 
võimaldab neil liikmesriikidel, kes seda soovivad, võtta kasutusele ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi.
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Muudatusettepanek 148
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I peatükk – artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastaste kavade kohaselt vastu 
võetavad kaitsemeetmed

Piirkondlikul tasandil välja töötatud
kaitsemeetmed ja tehnilised meetmed

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I peatükk – artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud 
mitmeaastases kavaga võidakse anda 
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 
mitmeaastasele kavale vastavaid 
meetmeid, milles määratletakse nende 
lipu all sõitvate kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed seoses liidu 
vete kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaste 
mitmeaastaste kavade koostamiseks või 
rakendamiseks osalevad asjaomases 
püügipiirkonnas otseseid huve omavad 
liikmesriigid tihedas koostöös 
nõuandekomisjonidega iga 
püügipiirkonna jaoks kohandatud 
tehniliste meetmete või kaitsemeetmete 
väljatöötamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 150
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I peatükk – artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud 
mitmeaastases kavaga võidakse anda
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud 
mitmeaastase kavaga antakse
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 
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mitmeaastasele kavale vastavaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

mitmeaastasele kavale vastavaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

Or. en

Selgitus

„Võidakse anda” asendamine sõnaga „antakse” on tähtis, kui me soovime selget piirkondade 
jaotust ning anda liikmesriikidele ja nende piirkondadele õigusi, et nad saaksid vastu võtta 
oma kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek 151
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I peatükk – artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt vastu võetud kaitsemeetmed:

2. Asjaomases püügipiirkonnas otseseid 
huve omavad liikmesriigid tagavad tihedas 
koostöös nõuandekomisjonidega, et 
kaitsemeetmed või tehnilised meetmed:

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I. peatükk – Artikkel 17 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtavad arvesse piirkondlike 
nõuandekomisjonide tehtud ettepanekuid.

Or. es
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Muudatusettepanek 153
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I. peatükk – Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, võttes arvesse 
piirkondlike nõuandekomisjonide 
ettepanekuid, kui liikmesriigid, kellel on 
lubatud artikli 17 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
igas mitmeaastases kavas 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Or. es

Muudatusettepanek 154
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – I. peatükk – Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 155
James Nicholson

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 156
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – II. peatükk – Artikkel 21 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võtavad arvesse piirkondlike 
nõuandekomisjonide tehtud ettepanekuid.

Or. es

Muudatusettepanek 157
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – II. peatükk – Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, võttes arvesse piirkondlike 
nõuandekomisjonide ettepanekuid, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 21 
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kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast tehniliste meetmete 
raamistiku jõustumiskuupäeva.

Or. es

Muudatusettepanek 158
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – III jaotis – II. peatükk – Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 159
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – IV jaotis – artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi meetmed 12 meremiili laiuses 
vööndis

Liikmesriigi meetmed 12 meremiili laiuses 
vööndis ja 100 meremiili laiuses vööndis 
äärepoolseimate piirkondade ümber

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Patrice Tirolien
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – IV jaotis – artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi mõju 
minimeerimiseks mere ökosüsteemide 
kaitsele võtta mittediskrimineerivaid 
meetmeid 12 meremiili kaugusel oma 
lähtejoonest ja 100 meremiili kaugusel 
äärepoolseimate piirkondade ümber 
nende majandusvööndi piires, tingimusel 
et liit ei ole selle konkreetse ala suhtes 
kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonide väljajätmisega kaasneb uus lõige artiklis 16, millega 
jäetakse igale liikmesriigile subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt võimalus valida, millise meetodi 
kohaselt ta talle määratud kalapüügivõimalused jaotab. See võimaldab neil liikmesriikidel, 
kes seda soovivad, võtta kasutusele ülekantavate püügikontsessioonide süsteemi.

Muudatusettepanek 162
James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalustele juurdepääsu eraldamine peab sobima kohalikele ja riigi tingimustele;
ülekantavad püügikontsessioonid ei tohiks seepärast olla üks ja ainus ning kohustuslik 
süsteem. Liikmesriikidele peaks olema tagatud paindlikkus kohandada kalapüügivõimalustele 
juurdepääsulubade andmise süsteemi selliselt, et see vastaks kõige paremini nende kohalikele 
ja riigi tingimustele.

Muudatusettepanek 163
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 164
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõigile 12-meetristele ja pikematele a) kõigile 15-meetristele ja pikematele 
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kalalaevadele ja kalalaevadele ja

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Patrice Tirolien

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
väikesemahulise püügiga tegelevatele
laevadele ning liikmesriigid teavitavad 
sellest komisjoni.

Or. es

Muudatusettepanek 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äärepoolseimates piirkondades 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi ei kohaldata, kuid piirkondlikud 
pädevad asutused peavad sellegipoolest 
välja töötama laevastiku võimsuse 
haldamise süsteemi ning esitama selle 
komisjonile heakskiitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Äärepoolseimates piirkondades 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi ei kohaldata.

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ülekantavaid püügikontsessioone ei 
kohaldata anadroomsete kalaliikide 
varude suhtes. 

Or. fi
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Muudatusettepanek 170
James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonidega peaksid tohtima kaubelda ainult selles konkreetses 
liikmesriigis aktiivselt tegutsevad kalurid.

Muudatusettepanek 171
James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kasutuselevõtmisel peaksid 
liikmesriigid kohandama oma 
siseriiklikke eeskirju, et kaitsta 
rannalähedast püüki ja vältida süsteemiga 
kaasnevaid negatiivseid aspekte, näiteks 
ülemäärast püügikontsessioonidega 
kauplemist või spekuleerimist.
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Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonidega ülemäärane kauplemine ja spekuleerimine ning rannikulähedase 
püügiga seotudpiirkondade huvide kaitseta jätmine on tõsised ohud, mis takistavad 
ülekantavate püügikontsessioonide süsteemi toimimist.

Muudatusettepanek 172
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 174
Alain Cadec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu määrus
XII jaotis – 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 vastab mõistliku 
ajavahemiku jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõikele 1 ja võtab 
otsustamisel arvesse piirkondlike 
nõuandekomisjonide soovitusi.

Or. es

Muudatusettepanek 177
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
XII 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, 
suudmealade ja looduslike 
vooluveekogude kaitsega tegelevad ja 
muude ühisest kalanduspoliitikast 
mõjutatud huvirühmade organisatsioonid.

Or. fi

Muudatusettepanek 178
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Must meri
Pädevusvaldkond – GFCMi geograafiline 
allpiirkond vastavalt resolutsioonile 
GFCM/33/2009/2

Or. en


