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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika üks peamisi eesmärke on kaitsemeetmete 
kehtestamine, mis tagavad kalavarude keskkonnasäästliku kasutamise. Nagu praegusest 
kalavarude seisukorrast ELi vetes nähtub, on senised püügikogused olnud liiga suured. 
Kolmkümmend protsenti hindamisel olnud varudest jääb praegu väljapoole ohutuid 
bioloogilisi piire ja 88% varude puhul on püük toimunud nii intensiivselt, et saak on 
vähenenud. Teadlased hoiatavad, et suguküpsete kalade hulk on väiksem kui see on vajalik 
kaubanduslike eesmärkidel kasutatavate kalavarude pikaajalise säästva arengu tagamiseks, 
mistõttu on ohus nii püügitegevuse pikaajaline jätkusuutlikkus kui ka mereökosüsteemi 
tasakaal.

Üks põhjus, miks ühist kalanduspoliitikat võib pidada läbikukkunuks, seisneb selles, et 
liikmesriigid ei ole korralikult kontrollinud, kui palju kala merest igal aastal on püütud, ja 
samuti ei ole kasutusele võetud kalavarude ümberlaadimise tõhusat seiresüsteemi. Peale selle 
on sanktsioonid ELis üldjuhul nii väiksed, et need ei hirmuta inimesi ebaseaduslikust 
kalapüügist eemale. See lubab kalatööstusel suhtuda rakendatud sanktsioonidesse kui kõigest 
toimingutega seotud jooksvasse kulusse, mille tagajärjel muutuvad kõik ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimiseks loodud reaalsed ergutusvahendid tühisteks. 
Kohaldatavate eeskirjade rikkumisega peaksid kaasnema hoiatavad sanktsioonid. Tõhusaid 
kontrollisüsteeme omavatele liikmesriikidele tuleks aga tagada sooduspääs ühenduse varude 
juurde ja EÜ peaks kehtestama vastavad preemiasüsteemipõhised rahalised ergutusvahendid.
Kui ühise kalanduspoliitika peamine eesmärk on saavutada kalavarude säästev kasutamine, 
siis tuleb praegusi kontrolli-, inspekteerimis- ja sanktsioonide süsteeme märkimisväärselt 
tugevdada. Kontrollimise ja tugevdamise peamine eesmärk on tagada, et püügitegevus oleks 
tõesti säästev ja et ettevõtjad ei hävitaks ülepüügi tagajärjel mereökosüsteemi. Ilma tõhusa 
kontrollita ei ole võimalik saada usaldusväärseid arvandmeid püükide ega lossimiste kohta. 
Täpsete andmete kogumine on olulise tähtsusega, et hinnata teaduslikku nõuannet selle kohta, 
kui palju kala tohib tulevikus ohutult püüda, ja et seeläbi tagada meie vete elusressursside 
tervis ning toimetulekuks piisav elatis nendele kalandusega tegelevatele kogukondadele, kel 
oleks muul juhul vähe võimalusi enda ülalpidamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjon peaks tegema ELi 



PE418.191v01-00 4/7 PA\761747ET.doc

ET

püügivõimsuse vähendamiseks 2010. 
aastal ettepaneku siduvate seadusandlike 
meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Praeguse ülepüügi üks peamisi tegureid on Euroopa laevastiku liiga suur võimsus. Komisjoni 
hiljutises hinnangus oletati, et üle 40% laevastiku võimsusest on üleliigne. Enne tõhusate 
võimsust vähendavate programmide kehtestamist ei suuda ka kõige rangem kontrollisüsteem 
pettusi kõrvaldada. Seetõttu on hädavajalik, et Euroopa Komisjon suunaks liigse 
püügivõimsuse probleemi liikmesriikidele, et luua eeldused tõhusa kontrollisüsteemi 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kalalaeval, mille kogupikkus ületab 
10 meetrit, peab pardale olema paigaldatud 
täielikult toimiv seade, mis võimaldab
laevaseiresüsteemi kaudu automaatselt 
määrata tema asukoha ning teda 
identifitseerida, edastades regulaarsete 
vahedega asukoha andmeid. Samuti peab 
see võimaldama lipuliikmesriigi kalapüügi 
seirekeskusel kalalaeva kohta andmeid 
küsida. Üle 10 meetri pikkuste ja kuni 
15meetrise kogupikkusega laevade suhtes 
kohaldatakse käesolevat lõiget alates 1. 
jaanuarist 2012.

2. Kalalaeval, mille kogupikkus ületab 
10 meetrit, peab pardale olema paigaldatud 
täielikult toimiv seade, mis võimaldab 
laevaseiresüsteemi kaudu automaatselt 
määrata tema asukoha ning teda 
identifitseerida, edastades regulaarsete 
vahedega asukoha andmeid. Samuti peab 
see võimaldama lipuliikmesriigi kalapüügi 
seirekeskusel kalalaeva kohta andmeid 
küsida. Üle 10 meetri pikkuste ja kuni 
15meetrise kogupikkusega laevade suhtes 
kohaldatakse käesolevat lõiget alates 1. 
jaanuarist 2010.

Or. en

Selgitus

See kohustus peab olema kooskõlas 1. jaanuaril 2010 jõustuva nõukogu 29. septembri 2008. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, ja 
peamiselt artikli 3 punktide b, c ja k sätetega, mis näevad ette, et registreerimis- ja 
püügiandmete ning püügitegevuse seiramise hindamiseks piirangutega aladel tuleb kasutada 
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satelliitjälgimissüsteemi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse üle 15 meetri 
pikkuste ja kuni 24meetrise
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. juulist 2011 ning üle 10 
meetri pikkuste ja kuni 15meetrise 
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. jaanuarist 2012. Üle
15meetrise kogupikkusega ühenduse 
kalalaevad võib vabastada lõikes 1 
sätestatust, kui nad:

2. Lõiget 1 kohaldatakse üle 10meetrise
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. jaanuarist 2010. Kuni
15meetrise kogupikkusega ühenduse 
kalalaevad võib vabastada lõikes 1 
sätestatust, kui nad:

Or. en

Selgitus

See kohustus peab olema kooskõlas 1. jaanuaril 2010 jõustuva nõukogu 29. septembri 2008. 
aasta määrusega (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, ja 
peamiselt artikli 3 punkti b sätetega, mis näevad ette, et registreerimis- ja püügiandmed 
tuleks teha kättesaadavaks ja edastatavaks satelliitjälgimisseadme abil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 2 kohaldatakse üle 15 meetri 
pikkuste ja kuni 24meetrise
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. juulist 2011 ning üle 10 
meetri pikkuste ja kuni 15meetrise 
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. jaanuarist 2012. Üle
15meetrise kogupikkusega ühenduse 
kalalaevad võib vabastada lõikes 2 

4. Lõiget 2 kohaldatakse üle 10meetrise
kogupikkusega ühenduse kalalaevade 
suhtes alates 1. jaanuarist 2010. Kuni
15meetrise kogupikkusega ühenduse 
kalalaevad võib vabastada lõikes 2 
sätestatust, kui nad:
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sätestatust, kui nad:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas 1. jaanuaril 2010 jõustuva nõukogu 9. septembri 2008 määrusega (EÜ) nr 
1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi vältimiseks, ja käesoleva määruse artiklite 9 ja 15 sätetega, mis käsitlevad 
kalapüügiandmete edastamise kohustust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, 
kes on ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
tõsises rikkumises süüdi mõistetud, ei 
saaks toetusi Euroopa Kalandusfondist, 
kalandusalastest partnerlepingutest ega 
muud laadi riigiabist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Nõukogu määruse 1005/2008 artikli 45 lõikele 7, millega on võimaliku 
kohaldatava sanktsioonina ette nähtud riigiabi või ühendusepoolse toetuse ajutine või püsiv 
keeld, annab riigi poolt antava rahalise abi sidumine eeskirjade järgimise tingimusega 
ettevõtjatele stiimuli järgida ühise kalanduspoliitika eeskirju ning see soodustab ka võrdsete 
võimaluste loomist ning aitab tagada, et riigiabist ei toetataks ebaseaduslikke tegevusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kehtestab preemiasüsteemi 
jaoks tulemuslikkuse näitajad ja rahalised 
ergutusvahendid, mis on ette nähtud 
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nendele liikmesriikidele, kes järgivad 
täielikult ühise kalanduspoliitika kaitse-, 
kontrolli- ja täitmiseeskirju.

Or. en

Selgitus
Võiks võtta meetmeid tõhusat kontrollisüsteemi omavate liikmesriikide premeerimiseks, 
tagades neil sooduspääsu ühenduse varude juurde. Liikmesriikide kalanduskontrolli 
programmidele suunatud ühenduse finantsabi võiks kasutada tõhusat kontrollisüsteemi 
omavate liikmesriikide premeerimiseks.
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