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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate 
kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) 
lepinguga hõlmatud piirkonnas
(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. oktoobri 2014. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2014)0457) suhtes2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0295/2015),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine koos Euroopa Parlamendi sellekohase avaldusega 
Euroopa Liidu Teatajas;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 12, 15.1.2015, lk 116.
2 Vastuvõetud tekst, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.
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SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus erandite tegemise kohta traalnootade ja nakkevõrkude 
kasutamisel Musta mere piirkonnas
Euroopa Parlament teatab, et määrusesse (EL) nr 1343/2011 lisatava artikli 15a sätted, mis 
käsitlevad erandeid teatud püügivahendite kasutamise keelust Musta mere rannikuvetes, on 
erandlikud. Sätetes võetakse arvesse olukorda, mis valitseb piirkonnas, kus liikmesriigid on 
kehtestanud meetmed, võimaldamaks asjaomaste püügivahendite kasutamist vastavalt 
Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) tehtud asjakohastele soovitustele. See teave oli 
parlamendile kättesaadav juba enne käesoleva komisjoni ettepaneku esitamist. Nendel 
põhjustel kiidab parlament sellega seoses heaks kokkuleppe, mille kohaselt lubatakse 
asjaomastel liikmesriikidel teha kõnealuseid erandeid. Sellegipoolest rõhutab parlament, et 
neid sätteid ei tohi võtta ega kasutada pretsedendina ühegi edaspidise õigusakti puhul
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SELETUSKIRI

Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 13. jaanuari 2015. aasta täiskogu 
kohtumisel algasid eesistujariigi Lätiga mitteametlikud läbirääkimised, eesmärgiga saavutada 
varane teise lugemise kokkulepe. Pärast kolmepoolsete kohtumiste kahte vooru jõudis 
parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühm 26. märtsil 2015. aastal kõnealuse teksti osas 
kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 6. mail 2015. aastal kalanduskomisjonis heakskiidu 
saamiseks hääletusele ning kiideti ülekaaluka enamusega heaks. Kalanduskomisjonilt saadud 
heakskiidu põhjal teatas kalanduskomisjoni esimees COREPERi esimehele saadetud kirjas, et 
ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita. 
Kokkuleppest lähtuvalt võttis nõukogu pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli 13. juulil 2015. 
aastal vastu oma esimese lugemise seisukoha.

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel 
saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör parlamendikomisjonil selle muutmata kujul 
heaks kiita. Raportöör soovib rõhutada eelkõige järgmisi kompromissteksti osi: 

Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid kokku, et liidu õigusesse võetakse üle mitu soovitust 
Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepingust („GFCMi leping”), millega nähakse ette sobiv 
mitmepoolse koostöö raamistik, et edendada Vahemere ja Musta mere vee-elusressursside 
varude arendamist, kaitsmist, otstarbekat majandamist ja parimat kasutamist sellises ulatuses, 
mida peetakse jätkusuutlikuks ning mis ei ohusta nimetatud varude püsimajäämist.

Kaasseadusandjate peamine probleem oli nende õiguslike mehhanismide valimine, mida 
kasutada liikmesriikide taotluste puhul erandite lubamiseks, eelkõige traalnootade ja 
nakkevõrkude kasutamisel Musta mere piirkonnas ning punakoralli koloonia sarra 
miinimumläbimõõt, püügivahendid ja -seadmed ning korjamine.

Parlament kiitis heaks, et rannikuvööndi traalpüügi keeluga seotud eranditega Musta mere 
piirkonnas tuleks tegeleda liikmesriikide tasandil. Euroopa Komisjonil on kontrolliõigus. 
Vahemerel kohaldatavast menetlusest erinev menetlus on õigustatud, kuna nendel veekogudel 
on erinevad valgalad, ning isegi erandite lubamisel on GFCMi lepingus erandite lubamiseks 
Musta mere piirkonnas ette nähtud tingimused võrreldes Vahemere piirkonnaga palju 
leebemad. Küsimus seisneb selles, et piiratud arv aluseid saavad Musta mere rannikualal 
kasutada erandkorras traalnootasid. Samuti ei ole erandite lubamise tingimusena asjaomased 
liikmesriigid kohustatud võtma kasutusele majandamiskavasid, vaid ainult 
järelevalvesüsteemi.

Peale selle kiitis komisjon äsja heaks tegevuslubade andmise alustele pärast seda, kui on 
tehtud kindlaks, kas GFCMi lepingus sätestatud tingimused on täidetud. See tähendab seda, et 
juba olemasolevas olukorras on kohaldatud õigusakte tagantjärele. 

Euroopa Parlament tegi sellegipoolest avalduse, milles rõhutas, et ta kiidab heaks kokkuleppe, 
mille kohaselt saavad asjaomased liikmesriigid lubada kõnealuste erandite tegemist, kuid 
rõhutab, et seda kokkulepet ei saa võtta ega kasutada pretsedendina ühegi edaspidise õigusakti 
puhul.

Punakorallide korjamist ja nende sarra miinimumläbimõõtu puudutavate erandite lubamisega 
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seoses õnnestus parlamendil teha kompromissettepanek, mille kiitsid heaks kõik 
institutsioonid. Liikmesriigid esitavad kolme aasta jooksul kalanduspoliitika algmääruse 
artikli 18 (piirkondadeks jaotamine) põhjal ühised soovitused ning nendele lisaks 
üksikasjaliku teabe siseriikliku majandamisraamistiku kohta. 

Seni võivad liikmesriigid, kellel on siseriiklikud raamistikud juba olemas, need alles hoida. 
Need liikmesriigid, kes soovivad luua siseriiklikke raamistikke, võivad seda ajutiselt teha, 
tingimusel et nõuetekohane siseriiklik majandamisraamistik on olemas. Kui komisjon leiab 
liikmesriikide teadete põhjal, et siseriiklik majandamisraamistik ei vasta kõnealuses määruses 
sätestatud tingimustele, võib komisjon asjakohaselt põhjendades ning pärast konsultatsiooni 
asjaomaste liikmesriikidega nõuda raamistiku muutmist.

Punakoralli korjamiseks kasutatavate vahendite ja seadmete puhul leppisid kaasseadusandjad 
kokku, et jätkuvalt lubatakse kaugjuhitavate allveesõidukite (ROV) kasutamist punakorallide 
jälgimiseks ja uurimiseks liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvates piirkondades, 
tingimusel et ROVid ei ole varustatud robotkäe või muu punakoralli lõikamist ja korjamist 
võimaldava seadmega. Sellised load kaotavad kehtivuse või tunnistatakse kehtetuks hiljemalt 
31. detsembril 2015. aastal, välja arvatud juhul, kui asjaomane liikmesriik on saanud 
teaduslikke tulemusi, mis näitavad, et ROVide kasutamine pärast 31. detsembrit 2015. aastal 
ei kahjusta punakoralli jätkusuutlikku kasutamist.
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Teatavad kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise 
kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

Viited 08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number 13.1.2015                     T8-0005/2015

Komisjoni ettepanek COM(2014)0457 - C8-0102/2014

Nõukogu esimese lugemise seisukoha 
kättesaamisest istungil teada andmise 
kuupäev

10.9.2015

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

PECH
10.9.2015

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Gabriel Mato
17.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis 23.9.2015

Vastuvõtmise kuupäev 13.10.2015

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

17
4
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marco Affronte, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa 
Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Werner Kuhn, 
Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, 
Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ian Duncan, Francisco 
José Millán Mon

Esitamise kuupäev 14.10.2015


