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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega kehtestatakse La Manche'i läänosa ja 
Biskaia lahe merikeelevarude taastamise meetmed
(KOM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2003)0819)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 
parlamendiga (C5-0047/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit  (A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 
parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

4. palub nõukogul parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Nõukogu määrus, millega kehtestatakse La 
Manche'i lääneosa ja Biskaia lahe 
merikeelevarude taastamise meetmed

Nõukogu määrus, millega kehtestatakse La 
Manche'i lääneosa ja Biskaia lahe 
merikeelevarude majandamiskava
(Selle muudatusettepanekuga kaasneb 
muudatusettepanek kalavarude olukorda 
puudutavates põhjendustes ja taastamiskava 
puudutavates viidetes kogu tekstis.)

  
1 EÜT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Viimastest meie käsutuses olevatest teadusuuringute aruannetest selgub, et merikeele olukord 
ei ole veel ületanud ohustatuse bioloogilist piiri. Järelikult peaks (EÜ) määruse nr 2371/2002 
artiklis 5 nimetatud taastamiskava asemel vastu võtma artiklis 6 ette nähtud majandamiskava.
Sellega muutub selle liigi püügikoormuse korraldamise meetmete vastuvõtmine tarbetuks.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1

1) Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
(ICEM) hiljutine hinnang näitas, et ICEMi VII e, 
VIII a ja VIII b piirkonna merikeelevarude 
kalapüügist tingitud suremus on kahandanud 
täiskasvanud kalade populatsiooni sedavõrd, et on 
tekkinud oht, et kalavarud ei suuda end enam 
paljunedes taastada ning neid ähvardab seega 
hävimine.

1) Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu 
(ICEM) näitas, et CIEMi VII e, VIII a ja VIII b 
piirkonna merikeelevarude kalapüügist tingitud 
suremus on kahandanud täiskasvanud kalade 
populatsiooni sedavõrd, et on tekkinud oht, et 
kalavarud ei suuda end enam paljunedes taastada 
ning neid ähvardab seega hävimine.

Selgitus

ICEMi hinnang, millel põhineb komisjoni ettepanek, on juba aegunud. Merikeelevarud ei ole 
aga veel heas olukorras.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2

2) Tuleb võtta meetmed, et kehtestada vastavalt 
nõukogu 20. detsembri 2002. aasta (EÜ) määruse 
nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava 
kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta
artiklile 5 nende kalavarude mitmeaastased 
taastamiskavad.

2) Tuleks võtta meetmed, et kehtestada vastavalt 
nõukogu 20. detsembri 2002. aasta (EÜ) määruse 
nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava 
kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta
artiklile 6 kalavarude majandamiskavad.

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3

3) Nende kavade eesmärk peab olema taastada 
kalavarud nii, et need oleksid alates praegusest 
hetkest viie kuni kümne aasta jooksul väljaspool 
ohustatuse bioloogilist piiri.

3) Nende kavade eesmärk peab olema taastada 
kalavarud nii, et need oleksid alates praegusest 
kümne aasta jooksul väljaspool ohustatuse 
bioloogilist piiri.
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Selgitus

Kümneaastane tähtaeg on õigem põhjusel, et laevastiku mõistliku majandamise jaoks ei oleks 
tagajärjed liiga rasked.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 3 a

3 a) Uue ühtse kalanduspoliitika eesmärk on 
võimaldada vee-elustiku varude säästvat 
kasutamist, võttes tasakaalustamiseks arvesse 
keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke 
mõjusid.

Selgitus

Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2371/2002 on selgelt nimetatud 
ühildamise ja kooskõla imperatiivi järgmise kahe pooluse – ühelt poolt bioloogilise ja 
keskkondliku, teiselt poolt sotsiaalmajandusliku pooluse – vahel uue ühtse kalanduspoliitika 
loomisel. Kõikidele uutele varude majandamise meetmetele tuleb rakendada 
proportsionaalsuse reeglit, võttes seda imperatiivi pidevalt arvesse ja vältides igasugust 
tasakaalustamatust nende kahe, bioloogilise ja sotsiaalmajandusliku pooluse vahel.
Parlament on juba nõudnud, et "teaduslike hinnangute formuleerimise tuumaks oleks teaduste 
(sealhulgas majandus- ja sotsiaalteaduse) interdistsiplinaarsus (vt Euroopa Parlamendi 22. 
oktoobri 2002. aasta ühtse kalanduspoliitika keskkonnakaitsenõuete integreerimise aruande 
artiklit 5 - A5-0360/2002).

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 5

5) Kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) ja ICEMi 
hinnangud kõnealuste kalavarude 
absoluutsuuruse kohta on liiga ebakindlad, et 
neid saaks taastamise eesmärkidena kasutada:
seega on eesmärgid vaja sõnastada kalapüügist 
tingitud suremuse mõistes.

kustutatud

Selgitus

Merikeele majandamiskava peaks põhinema biomassi teaduslikul hindamisel.

Muudatusettepanek 7
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Põhjendus 6

6) Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb 
kontrollida kalapüügist tingitud suremuse määra 
nii, et oleks väga tõenäoline, et see suremus 
väheneks aasta-aastalt.

kustutatud

Selgitus

Merikeele majandamiskava peaks põhinema biomassi teaduslikul hindamisel.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 8

8) Kui kalavarud on taastatud, tuleb nõukogul 
komisjoni ettepanekul otsustada, milliseid edasisi 
meetmeid vastavalt (EÜ) määruse nr 2371/2002 
artiklile 6 võtta.

kustutatud

Muudatusettepanek 9
Artikli 1 sissejuhatav lause

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmiste 
merikeelevarude taastamiskava (edaspidi 
"kõnealused merikeelevarud"):

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmiste 
merikeelevarude majandamiskava (edaspidi 
"kõnealused merikeelevarud"):

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 10
Artikli 2 pealkiri

Taastamiskava eesmärk Majandamiskava eesmärk

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 2

Taastamiskava eesmärk on taastada kõnealused
merikeelevarud nii, et need oleksid ohututes 
bioloogilistes piirides.

Majandamiskava eesmärk on hooldada 
kõnealuseid merikeelevarusid nii, et need oleksid 
ohututes bioloogilistes piirides.
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Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 pealkiri

Taastamismeetmete hindamine Majandamismeetmete hindamine

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 lõige 1

1. ICEMilt ja STECFilt saadud teabe alusel 
hindab komisjon taastamismeetmete mõju 
kõnealustele merikeelevarudele ja nimetatud kala 
püügile teisel aastal käesoleva määruse 
rakendumisest ning igal sellele järgneval aastal.

1. ICEMilt ja STECFilt saadud teabe alusel 
hindab komisjon majandamismeetmete mõju 
kõnealustele merikeelevarudele ja nimetatud kala 
püügile teisel aastal käesoleva määruse 
rakendumisest ning igal sellele järgneval aastal.

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 14
Artikli 3 lõige 2

2. Kui komisjon täheldab iga-aastase hindamise 
käigus, et artiklis 2 nimetatud eesmärk on 
ükskõik millise kõnealuse merikeelevaru osas 
saavutatud, otsustab nõukogu kvalifitseeritud 
hääleenamusega asendada kõnealuse kalavaru 
käesoleva määrusega ette nähtud taastamiskava 
(EÜ) määruse nr 2371/2002 artikli 6 alusel 
vastava majandamiskavaga.

kustutatud

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 3 lõige 3

3. Kui komisjon täheldab iga-aastase hindamise
käigus, et kui ükskõik millise kõnealuse 
merikeelevaru puhul ei ole täheldatav rahuldav 
taastumine, otsustab nõukogu komisjoni 
ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega võtta 
täiendavaid ja/või muud tüüpi meetmeid, et tagada 
kõnealuse kalavaru taastumine.

3. Kui komisjon täheldab iga-aastase hindamise 
käigus, et kui ükskõik millise kõnealuse 
merikeelevaru puhul on täheldatav hävimisoht, 
otsustab nõukogu komisjoni ettepanekul 
kvalifitseeritud häälteenamusega võtta täiendavaid 
ja/või muud tüüpi meetmeid, et tagada kõnealuse 
kalavaru taastumine.

Selgitus

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 1

1. Kui STECF hindab ICEMi viimase aktuaalse 
aruande põhjal, et kui ühe kõnealuse 
merikeelevaru kalapüügist tingitud suremus 
ületab aastas 0,14, ei tohi selle kalavaru lubatav 
kogupüük ületada sellist püügitaset, millega 
kaasneks vastavalt ICEMi viimase aktuaalse 
aruande alusel tehtud STECFi teaduslikule 
hinnangule kalavarude kahanemine:

1. Lubatav kogupüük ei ületa püügitaset, mille 
kohta ICEMi viimase aktuaalse aruande alusel 
tehtud STECFi teaduslik hinnang näitab, et 
sellega kaasneb täiskasvanud kalade hulga 15%-
lise suurenemise meres esimese aasta lõpuks 
alates määruse rakendumisest, võrreldes kalade 
hulgaga, mis hinnanguliselt leidub meres 
kõnealuse aasta alguses.

a) 20%-line kalapüügist tingitud suremus ühe 
aasta jooksul alates määruse rakendumisest, 
võrreldes hinnangulise, kalapüügist tingitud 
suremusega eelmisel aastal, kui tegemist on 
VII e piirkonna merikeelevaruga;
b) 35%-line kalapüügist tingitud suremus ühe 
aasta jooksul alates määruse rakendumisest, 
võrreldes hinnangulise, kalapüügist tingitud 
suremusega eelmisel aastal, kui tegemist on 
VIII a ja VIII b piirkonna merikeelevaruga.

Selgitus

See lubatava kogupüügi kindlaksmääramise reegel garanteerib, et jõutakse tagasi meetmete 
rakendamisele eelnevale biomassi tasemele tasemele, vähendades järk-järgult kalapüügist 
tingitud suremust.
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Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõige 2

2. Kui STECF hindab ICEMi viimase aktuaalse 
aruande järgi, et kui ühe kõnealuse 
merikeelevaru kalapüügist tingitud suremus ei 
ületa aastas 0,14, fikseeritakse selle kalavaru 
lubatav kogupüük sellisel püügitasemel, mille 
tulemusena oleks vastavalt ICEMi viimase 
aktuaalse aruande alusel tehtud STECFi 
teaduslikule hinnangule järgmised kalapüügist 
tingitud suremustasemed:

2. Nõukogu ei võta vastu lubatava kogupüügi 
määra, mille kohta STECF näeb ICEMi viimast 
aruannet arvestades ette, et määra tulemusena 
oleks kalapüügist tingitud suremus tema 
rakendamise aasta jooksul suurem kui järgmised 
väärtused:

a) aastas 0,11 lubatava kogupüügimäära 
rakendamise aasta jooksul, kui tegemist on VII e 
piirkonna merikeelevaruga;

Biskaia lahe merikeel: 0,36

b) aastas 0,09 lubatava kogupüügimäära 
rakendamise aasta jooksul, kui tegemist on VIII 
a ja VIII b piirkonna merikeelevarudega.

La Manche'i lääneosa merikeel: määrad tuleb 
kehtestada, võttes arvesse ICEMi hinnangut 
pärast seda, kui praegu arvestusest välja jäävate 
riikide andmeseeriad on samuti integreeritud.

Selgitus

See lubatava kogupüügi kindlaksmääramise reegel garanteerib, et jõutakse tagasi meetmete 
rakendamisele eelnevale biomassi tasemele, vähendades järk-järgult kalapüügist tingitud 
suremust.

Muudatusettepanek 18
Artikkel 6

1. Käesoleva määruse esimese rakendamisaasta 
jooksul rakendatakse järgmisi reegleid:

kustutatud

a) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks 
kõrgema lubatava kogupüügi määramine kui 
25% eelmise aasta omast, võtab nõukogu vastu 
lubatava kogupüügi määra, mis ei ületa 25% 
selle aasta omast;
b) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks lubatava 
kogupüügi määramine, mis oleks eelmise aasta 
omast rohkem kui 25% madalam, võtab nõukogu 
vastu lubatava kogupüügi määra, mis pole selle 
aasta omast üle 25% madalam.
2. Alates käesoleva määruse rakendamise teisest
aastast rakendatakse järgmisi reegleid:

1. Alates käesoleva määruse rakendamise 
esimesest aastast rakendatakse järgmisi reegleid:
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a) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks lubatava 
kogupüügi määramine tasemel, mis oleks eelmise 
aasta omast rohkem kui 15% kõrgem, võtab 
nõukogu vastu lubatava kogupüügi määra, mis 
pole selle aasta omast üle 15% kõrgem;

a) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks lubatava 
kogupüügi määramine tasemel, mis oleks eelmise 
aasta omast rohkem kui 15% kõrgem, võtab 
nõukogu vastu lubatava kogupüügi määra, mis 
pole selle aasta omast üle 15% kõrgem;

b) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks lubatava 
kogupüügi määramine tasemel, mis oleks eelmise 
aasta omast rohkem kui 15% madalam, võtab 
nõukogu vastu lubatava kogupüügi määra, mis 
pole selle aasta omast üle 15% madalam.

b) kui artikli 5 rakendamisega kaasneks lubatava 
kogupüügi määramine tasemel, mis oleks eelmise 
aasta omast rohkem kui 15% madalam, võtab 
nõukogu vastu lubatava kogupüügi määra, mis 
pole selle aasta omast üle 15% madalam.

Selgitus

Eelistatavalt tohiks juba algusest peale lubada ainult maksimaalselt 15% suurust lubatava 
kogupüügi kõikumist, et vältida laevastiku majandamise drastilisi muutusi.

Muudatusettepanek 19
III peatükk

See peatükk on kustutatud.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku muudetud versioonis ette nähtud meetmed on ressursside 
jätkusuutlikuks majandamiseks piisavad.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 17

Liikmesriigi pädevad asutused hoolitsevad selle 
eest, et enne müüki kaalutaks mõne oksjonisaali 
kaalul kõiki üle 50-kilogrammiseid hariliku 
merikeele koguseid, mis on püütud ühes artiklis 1 
nimetatud piirkondadest.

Liikmesriigi pädevad asutused hoolitsevad selle 
eest, et enne müüki kaalutaks mõne oksjonisaali 
kaalul kõiki üle 500-kilogrammiseid hariliku 
merikeele koguseid, mis on püütud ühes artiklis 1 
nimetatud piirkondadest.

Selgitus

50 kg kujutab endast liiga väikest ja ebaproportsionaalset kogust, et professionaalses sektoris 
saaks lossimiskoguste kontrollimiseks teha kõiki nõutud mõõtmisi.
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Muudatusettepanek 21
Artikkel 19

1. Iga liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda 
iga üle 50-kilogrammise hariliku merikeele 
koguse kaalumist, mis on enne, kui see kogus 
väljub esimese lossimise sadamast, püütud 
ükskõik millises artiklis 1 nimetatud 
geograafilises piirkonnas ja selles liikmesriigis 
esimest korda lossitud.

Iga liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda 
iga üle 500-kilogrammise hariliku merikeele 
koguse kaalumist, mis on enne, kui see kogus 
väljub esimese lossimise sadamast, püütud 
ükskõik millises artiklis 1 nimetatud 
geograafilises piirkonnas ja selles liikmesriigis 
esimest korda lossitud.

2. Erandina (EÜ) määruse nr 2847/93 artiklist 13 
peab üle 50-kilogrammistel hariliku merikeele 
kogustel, mis toimetatakse mujale kui lossimis-
või impordipaika, olema kaasas ühe (EMÜ) 
määruse nr 2847/93 artikli 8 lõikes 1 ette nähtud 
deklaratsiooni koopia iga transporditava kalaliigi 
koguste kohta. (EMÜ) määruse nr 2847/93 artikli 
13 lõikes 4 ette nähtud vabastust ei rakendata.

2. Erandina (EÜ) määruse nr 2847/93 artiklist 13 
peab üle 500-kilogrammistel hariliku merikeele 
kogustel, mis toimetatakse mujale kui lossimis-
või impordipaika, olema kaasas ühe (EMÜ) 
määruse nr 2847/93 artikli 8 lõikes 1 ette nähtud 
deklaratsiooni koopia iga transporditava kalaliigi 
koguste kohta. (EMÜ) määruse nr 2847/93 artikli 
13 lõikes 4 ette nähtud vabastust ei rakendata.

Selgitus

Kooskõlastamine artikli 17 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 22
Lisa

See lisa on kustutatud.


