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Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepaneku esitaja: Luis Manuel Capoulas Santos 

Muudatusettepanek 3 
PÕHJENDUS 1a (UUS) 

 
 1a) Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta 

ühisele kalanduspoliitikale vastava 
kalavarude kaitse ja säästva kasutamise 
määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikkel 2 
sätestab, et ühine kalanduspoliitika hea 
juhtimistava põhimõtted sisaldavad otsuste 
tegemise protsessi, mille aluseks on 
usaldusväärsed teadusalased nõuanded 
ning sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõigil etappidel. See tähendab, et 
kalavarude majandamise asjus tuleks neis 
valdkondades, kus pakutakse ühenduse 
kaitse- ja haldusmeetmeid konsulteerida 
piirkondlike nõuandekomisjonidega. 
 

Or. pt 
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Selgitus 

Oleks vale mitte viidata kalanduspoliitika raammääruses (määrus (EÜ) nr 2371/2002) 
sätestatud menetluskriteeriumitele. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Luis Manuel Capoulas Santos 

Muudatusettepanek 4 
PÕHJENDUS 4 

4) Vastavalt teaduslikele tõenditele on 
mööda merepõhja veetud traalnootadest 
kahjustatud elupaikade taastumine võimatu 
või väga raske ja aeglane. Seega on 
asjakohane keelustada põhjatraalnootade ja 
sarnaste seadmete kasutamine piirkondades, 
kus nimetatud elupaigad on jätkuvalt 
soodsas kaitsestaatuses. 

4) Vastavalt teaduslikele tõenditele on 
mööda merepõhja veetud traalnootadest 
kahjustatud elupaikade taastumine võimatu 
või väga raske ja aeglane. Seega on 
asjakohane keelustada korallriffidele 
tõsiseid kahjustusi põhjustada võivate 
seadmete kasutamine piirkondades, kus 
nimetatud elupaigad on jätkuvalt soodsas 
kaitsestaatuses. 

Or. pt 

Selgitus 

Tuleks selgidata, et Euroopa Komisjoni meetmed viitavad seadmetele, mis kahjustavad 
korallriffe. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Luis Manuel Capoulas Santos 

Muudatusettepanek 5 
ARTIKKEL 1 

Artikli 30 lõige 4 (määrus (EÜ) nr 850/98) 

4. Laevadel on keelatud kasutada 
põhjatraalnoote või muid samalaadseid 
merepõhjaga kokkupuutuvaid veetavaid 
võrke geograafilistes piirkondades, mis on 
piiratud järgmisi koordinaate ühendava 
joonega: 

a) geograafiline piirkond "Madeira 
ja Kanaarid" 

27° 00’ põhjalaiust 19° 00’ 
läänepikkust 

4. On keelatud kasutada korallriffidele ja 
nende elupaikadele tõsiseid kahjustusi 
põhjustada võivaid seadmeid, eriti 
põhjatraalnootasid või muid samalaadseid 
merepõhjaga kokkupuutuvaid veetavaid 
võrke 15. juuni 1995. aasta nõukogu 
määruses (EÜ) nr 2027/95 teatavate 
ühenduse kalastuspiirkondade ja 
kalavarudega seotud püügikoormuse 
korraldamise kohta (1) defineeritud 
Assooride autonoomse piirkonna, Madeira 
autonoomse piirkonna ja Kanaari saarte 
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26°00’ põhjalaiust 15° 00’ 
läänepikkust 

29° 00’ põhjalaiust 13° 00’ 
läänepikkust 

36° 00’ põhjalaiust 13° 00’ 
läänepikkust 

36° 00’ põhjalaiust 19° 00’ 
läänepikkust 

b) geograafiline piirkond "Assoorid" 

36° 00’ põhjalaiust 23° 00’ 
läänepikkust 

42° 00’ põhjalaiust 23° 00’ 
läänepikkust 

42° 00’ põhjalaiust 34° 00’ 
läänepikkust 

36° 00’ põhjalaiust 34° 00’ 
läänepikkust 

 

majandusvööndites vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele.  
 
(1) EÜT L 199, 24.8.95, lk 1. 
 

Or. pt 

Selgitus 

Muudatusettepanek selgitab keelu ulatust, defineerides selle kehtivusalad vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 2027/95, mille alusel nimetatud elupaiku siiani on kaitstud (võrdle seletuskirja 
KOM(2004) 0058 - 2004/0020 (CNS) käesolevast arvamusest puudutatud määruse ettepaneku 
kohta). 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Luis Manuel Capoulas Santos 

Muudatusettepanek 6 
ARTIKKEL 1 

Artikli 30 lõige 4a (uus) (määrus (EÜ) nr 850/98) 

 Määruse (EÜ) nr 850/90 artiklisse 30 on 
lisatud järgnev lõik 4a: 

"4a. Käesoleva artikli lõike 4 rakendamisel 
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konsulteeritakse piirkondlike 
nõuandekomisjonidega." 

Or. pt 

Selgitus 

Oleks sobimatu mitte viidata kalanduspoliitika raammäärusele (määrus (EÜ) nr 2371/2002). 
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