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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Tehnilised meetmed peaksid aitama 

saavutada ühise kalanduspoliitika 

eesmärke, milleks on püüda kalavarusid 

maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 

tasemel, vähendada soovimatut saaki ja 

vältida saagi vette tagasi laskmist, ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

2008/56/EÜ1818 sätestatud hea 

keskkonnaseisundi. 

(7) Tehnilised meetmed peaksid aitama 

saavutada ühise kalanduspoliitika 

eesmärke, et taastada püütavad liigid 

tasemel, mis annab maksimaalse 

jätkusuutliku saagikuse, vähendada 

soovimatut saaki ja vältida saagi vette 

tagasi laskmist, ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ1818 

sätestatud hea keskkonnaseisundi. 

_________________ _________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) tagama, et komisjoni otsuse 

2010/477/EÜ 1., 3., 4. ja 6. tunnuses 

kirjeldatud tingimused on täidetud. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tagada, et kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõdust väiksemate 

mereliikide püügi maht ei ületa 5 % 

kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 

artikli 2 lõikega 2 ja artikliga 15; 

(a) tagada, et kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõdust väiksemate 

mereliikide püüki vähendatakse viie aasta 

jooksul alates käesoleva määruse 

avaldamise kuupäevast järk-järgult 

tasemele, mis on 50 % madalam kui lõikes 

1 a määratletud peamiste 

püügipiirkondade praegused tasemed. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 – lõik 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Olenemata artikli 2 sätetest kohaldatakse 

käesolevat artiklit rahvusvaheliste vete ja 

kolmandate riikide vete suhtes. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 – lõik 1 – lõik 1 (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriigid ei esita ühiseid soovitusi, 

on komisjonil õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusaktid V–X lisa A osas 

loetletud kalavarude kaitseks kehtestatud 

alammõõtude muutmiseks või 

kehtestamiseks, kui see on vajalik 

mereliikide noorte isendite kaitse 

tagamiseks. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 25 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriigid ei esita ühiseid soovitusi, 

on komisjonil õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusaktid, et lubada eespool 

loetletud looduskaitsemeetmete 

kasutamist tundlike liikide ja elupaikade 

kaitsmiseks. 

Or. en 

 


