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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Ühine kalanduspoliitika peaks 

toetama merekeskkonna kaitset ja kõikide 

ärilisel eesmärgil kasutatavate liikide 

säästvat majandamist ning eelkõige 

merekeskkonna hea seisundi saavutamist 

hiljemalt 2020. aastaks, nagu on ette 

nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2008/56/EÜ40 artikli 1 lõikega 1. 

(1) Ühine kalanduspoliitika peaks 

tagama merekeskkonna kaitse ja kõikide 

ärilisel eesmärgil kasutatavate liikide 

säästva majandamise ning toetama 

merekeskkonna hea seisundi saavutamist 

hiljemalt 2020. aastaks, nagu on ette 

nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2008/56/EÜ40 artikli 1 lõikega 1. 

__________________ __________________ 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (merestrateegia 

raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

merekeskkonnapoliitika-alane 

tegevusraamistik (merestrateegia 

raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, 

lk 19). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Piirkondadeks jaotamist tuleks 

kasutada vahendina, et luua kohandatud 

meetmeid, mis arvestavad iga 

kalanduspiirkonna eripära ja kaitsevad 

iga piirkonna keskkonnaseisundit. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Kalapüügivõimalusi tuleks jaotada 

vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 

artiklis 17 sätestatud põhimõtetele, 

kasutades läbipaistvaid ja objektiivseid 

kriteeriume, sealhulgas keskkonna-

alaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke. 

Püügivõimalused tuleks jaotada õiglaselt 

ka eri kalandussektorite vahel, sh 

traditsiooniline ja väikesemahuline 

kalapüük. Lisaks peaksid liikmesriigid 

pakkuma stiimuleid kalalaevadele, mis 

kasutavad selektiivseid püüniseid või 

keskkonda vähem mõjutavaid püügiviise. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Nende parandusmeetmete hulka 

võib vajaduse korral kuuluda ka 

komisjoni poolt seadusandlike 

ettepanekute esitamine ja erakorraliste 

meetmete võtmine vastavalt määruse (EL) 

nr 1380/2013 artiklile 12. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Viis aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant 

hindab komisjon mitmeaastase kava mõju 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvatele kalavarudele ja nende varude 

Kolm aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumist ja seejärel iga viie aasta tagant 

hindab komisjon mitmeaastase kava mõju 

käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvatele kalavarudele ja nende varude 
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 ET 

püügile. Komisjon esitab hindamise 

tulemused Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

püügile, pöörates tähelepanu eelkõige 

sellele, kuidas edeneb kalavarude 

taastamine ja hoidmine maksimaalset 

jätkusuutlikku saagikust tagavast 

tasemest kõrgemal tasemel. Komisjon 

esitab hindamise tulemused Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule ning võib – 

vajaduse korral ja arvestades uusimaid 

teaduslikke nõuandeid – teha 

ettepanekuid mitmeaastase kava 

kohandamiseks või algatada delegeeritud 

õigusaktide muutmise. 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi 

mitmeaastane kava 

Viited COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

PECH 

1.3.2017 
   

Arvamuse esitajad 

       istungil teada andmise kuupäev 

ENVI 

1.3.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 7.9.2017    

 

 


