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Ühine kalanduspoliitika 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmine 

Liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmine seoses 

kaitsealadega 
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Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6, 
direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 ja 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 3 
määratletud erikaitsealadel teostavad 
liikmesriigid püügitegevust viisil, mis 
leevendaks püügitegevuse mõju 
kõnealustele erikaitsealadele. 

1. Ühine kalanduspoliitika ning kõik 
erikaitsealade suhtes võetavad 
liikmesriikide järgnevad meetmed on 
täielikus kooskõlas direktiividega 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2008/56/EÜ. 
Kui liikmesriik on määranud kindlaks 
direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6, direktiivi 
2009/147/EÜ artiklis 4 ja direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 mainitud 
alad, reguleerib ta komisjoni, 
nõuandekomisjonide ja muude 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides kalandustegevust viisil, 
mis vastab täielikult kõnealuste 
direktiivide eesmärkidele. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kõik liidu ja liikmesriikide ühise 
kalanduspoliitika raames võetavad 
meetmed on täielikult kooskõlas 25. juuni 
1998. aasta keskkonnainfo 
kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooniga, ÜRO Peaassamblee 
resolutsioonidega 61/105, 64/72 ja 66/68 
ning kokkuleppega Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguse konventsiooni sätete 
rakendamise kohta. 

Or. en 
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COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Püügipiirkondade jaoks, mis asuvad 
tervenisti ühe liikmesriigi suveräänsete 
õiguste ja jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
vetes, antakse asjaomasele liikmesriigile 
õigus võtta meetmeid, mis on vajalikud 
liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmiseks seoses 
kaitsealadega. Need meetmed vastavad 
artiklis 2 sätestatud eesmärkidele ega ole 
leebemad kehtivates liidu õigusaktides 
sätestatud meetmetest. 

Or. en 
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COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c. Kui mitmel liikmesriigil on otsesed 
majandamisalased huvid teatavas 
püügipiirkonnas, mida mõjutaksid lõikes 
1 b osutatud meetmed, võib mis tahes 
niisugune liikmesriik taotleda, et 
komisjon võtaks vastu kõnealused 
meetmed. 

Or. en 
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Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 d. Selleks et komisjon saaks toimida 
lõikes 1 c osutatud taotluse alusel, 
esitatakse taotluse esitanud liikmesriigi 
või liikmesriikide poolt komisjonile kogu 
asjaomane teave taotletavate meetmete 
kohta, sealhulgas taotluse põhjendus, 
teaduslikud andmed ja üksikasjad, mis on 
seotud meetmete praktilise 
rakendamisega. Meetmete vastuvõtmisel 
võtab komisjon arvesse kõiki talle 
kättesaadavaid asjakohaseid teaduslikke 
nõuandeid. 

Or. en 
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Ulrike Rodust 

Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega leevendatakse 
püügitegevuse mõju kõnealustele 
erikaitsealadele. 

2. Kui komisjon on arvamusel, et 
niisugune lõikes 1 c osutatud taotlus on 
põhjendatud, võtab ta asjaomased 
meetmed vastu rakendusaktidega. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu, 
toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt, võtavad komisjoni ettepaneku 
alusel vastu meetmed, mille eesmärk on 
vähendada lõikes 1 osutatud kohustuste 
täitmisest tulenevaid võimalikke 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi. 

Or. en 
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Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Varude puhul, mille osas ei ole 
andmete puudumise tõttu võimalik 
määrata kindlaks maksimaalsele 
jätkusuutlikule saagikusele vastavat 
kasutusmäära, 

 i) kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi; 

 ii) võetakse vastu asendusväärtuste 
standardid, tuginedes otsuse 2010/477/EL 
lisa B osa punktides 3.1 ja 3.2 sätestatud 
meetoditele, ning vähendatakse 
ettevaatusprintsiipi rakendades veelgi 
kalastussuremust, tagamaks asjaomaste 
varude biomassi taseme positiivsed 
suundumused või juhul, kui varu seisund 
on andmete põhjal piisavalt hea, 
stabiilseid suundumusi; 

 iii) hindavad komisjon ja liikmesriigid 
teadusuuringuid ja teadmisi pidurdavaid 
tõkkeid ning võtavad meetmeid selle 
tagamiseks, et täiendavad kalavarusid ja 
ökosüsteemi käsitlevad andmed tehtaks 
põhjendamatu viivituseta kättesaadavaks. 

Or. en 

 
 


