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*** nõusolekumenetlus
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(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust 
(EÜ) nr 423/2004 seoses tursavarude taastamisega ning määrust (EMÜ) nr 2847/93
(KOM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0162);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0183/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Rahvusvahelise Mereuuringute 
Nõukogu (ICES) hiljutiste teadusuuringute 
tulemused on näidanud, et lubatud 
kogupüügi, tehniliste meetmete (nt 
võrgusilma suurus, lossimise koostis, 
püügipiirkondade sulgemine) ja 
püügikoormuse haldamist käsitlevate 

(1) Rahvusvahelise Mereuuringute 
Nõukogu (ICES) hiljutiste teadusuuringute 
tulemused on näidanud, et lubatud 
kogupüügi, tehniliste meetmete ja 
püügikoormuse haldamist (sealhulgas 
järelevalve ja kontroll, et vältida 
tursapüüki ja lossimist ebaseadusliku, 
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täiendavate õigusnormide ühine tursapüüki 
vähendav mõju ei ole olnud kaugeltki 
piisav kalastussuremuse vähendamiseks 
tursavarude taastumist võimaldava 
tasemeni ja et ühegi määrusega (EÜ) nr 
423/2004 hõlmatud tursavaru puhul ei ole 
täheldatud selgeid taastumise märke.

teatamata või reguleerimata kalapüügiga)
käsitlevate täiendavate õigusnormide ühine 
tursapüüki vähendav mõju ei ole olnud 
kaugeltki piisav kalastussuremuse 
vähendamiseks tursavarude taastumist 
võimaldava tasemeni ja et ühegi määrusega 
(EÜ) nr 423/2004 hõlmatud tursavaru 
puhul ei ole täheldatud selgeid taastumise 
märke.

Or. da

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tuleb kehtestada uued mehhanismid, et 
soodustada kalurite osalemist tursapüügi 
vältimise programmides.

(5) Tuleb kehtestada uued mehhanismid, et 
soodustada kalurite ja liikmesriikide
osalemist tursapüügi vältimise 
programmides.

Or. da

Selgitus

Liikmesriike tuleks samuti ergutada kasutusele võtma meetmeid, mis vähendavad 
kalastussuremust ja kala vette tagasilaskmist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata lõike 1 punktidest b ja c ning 
lõikest 2 ei kehtesta nõukogu lubatud 
kogupüügi tasemeks eelmisel aastal 
lubatud kogupüügist üle 15% väiksemat 

4. Olenemata lõikest 1 ning lõikest 2 ei 
kehtesta nõukogu lubatud kogupüügi 
tasemeks eelmisel aastal lubatud 
kogupüügist üle 15% väiksemat või 



PR\726850ET.doc 7/13 PE407.728v01-00

ET

või suuremat taset. suuremat taset.

Or. da

Selgitus

Nagu muude majandamiskavade puhul tuleks üldiselt kohaldada määra +/- 15% . 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) käesoleva määruse esimesel 
kohaldamisaastal määratakse STEFCi 
soovituste kohaselt lähtetasemeks 2005., 
2006. ja 2007. aasta keskmine 
püügikoormus kilovatt-püügipäevades.

a) käesoleva määruse esimesel 
kohaldamisaastal määratakse STEFCi 
soovituste kohaselt lähtetasemeks 2004., 
2005. ja 2006. aasta keskmine 
püügikoormus kilovatt-püügipäevades.

Or. da

Selgitus

Et tagada kasutatavate andmete kõrge kvaliteet ja usaldusväärsus, tuleks aastaid 2004–2006
kasutada võrdlusaastatena.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8a – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Püügikoormuse rühmade puhul, kes on 
määruse (EÜ) nr xxx/2008 artiklite 18, 19 
ja 20 kohaselt esitatud püügikoormuse 
haldamise andmete iga-aastase hindamise 
põhjal andnud enamiku tursa kogupüügist 
ja kelle kogupüük koosneb kõnealuse 

3. Püügikoormuse rühmade puhul, kes on 
määruse (EÜ) nr xxx/2008 artiklite 18, 19 
ja 20 kohaselt esitatud püügikoormuse 
haldamise andmete iga-aastase hindamise 
põhjal andnud enamiku tursa kogupüügist 
üldiselt ja kelle kogupüük koosneb 
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hindamise põhjal vähemalt 80% ulatuses 
tursast, arvutatakse maksimaalne lubatud 
püügikoormus järgmiselt:

kõnealuse hindamise põhjal vähemalt 80% 
ulatuses tursast, arvutatakse maksimaalne 
lubatud püügikoormus järgmiselt:

Or. da

Selgitus

Tuleks selgitada, et püügivahendite kategooriaid, mis annavad 80% tursa kogupüügist, 
peavad kaasa aitama kalastussuremuse vähendamisele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8a – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 6 kohaldamisel vähendatakse 
lähtetaset samavõrra kui artiklis 6 
sätestatud kalastussuremust;

a) artikli 6 kohaldamisel muudetakse
lähtetaset samavõrra kui artiklis 6 
sätestatud kalastussuremust;

Or. da

Selgitus

Arvestada tuleks asjaolu, et püügikoormust võidakse ka suurendada, tingimusel et 
kalastussuremus on väiksem kui sihteesmärk F = 0,4. See võib juhtuda näiteks sel aastal, kui 
varude uuenemise tase on kõrge ning kui lubatud kogupüügi maksimummäär 15% tähendab 
seda, et kalastussuremus langeb alla F = 0,4.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab järgmiste 
kriteeriumide põhjal, millise meetodi 
kohaselt jaotatakse maksimaalne lubatud 

1. Iga liikmesriik otsustab, võttes arvesse 
mitmeid, sealhulgas näiteks järgmisi 
kriteeriume, millise meetodi kohaselt 
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püügikoormus tema lipu alla sõitvate 
laevade vahel:

jaotatakse maksimaalne lubatud 
püügikoormus tema lipu alla sõitvate 
laevade vahel:

Or. da

Selgitus

Üks põhipunkte kilovatt-püügipäevade skeemi puhul on tagada liikmesriikidele paindlikkus 
määratleda ise, milliseid kriteeriume kasutada laevadele määratud kilovatt-püügipäevade 
arvu jaotamisel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohaselt välja antud kalapüügi 
erilubadega laevade koguvõimsus, mida 
väljendatakse nii brutoregistertonnides 
(GT) kui ka kilovattides (kW), ei tohi 
ühegi püügikoormuse rühma puhul 
ületada 2007. aastal püügivahendeid 
kasutanud ja asjaomases geograafilises 
piirkonnas kalastanud laevade 
püügivõimsust.

välja jäetud

Or. da

Selgitus

Kõnealune säte takistab laevastiku ümberkorraldamist 2007. aastaga võrreldes. Näiteks ei 
oleks võimalik vahetada piimtraalidega laevu nakkevõrkudega laevade vastu, mis tarbivad 
vähem kütust, võrreldes laevastiku struktuuriga 2007. aastal.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 8d – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid kohandavad
artikli 8a kohaselt kehtestatud 
maksimaalset lubatud püügikoormust, 
pidades silmas: 

Asjaomased liikmesriigid võivad 
kohandada artikli 8a kohaselt kehtestatud 
maksimaalset lubatud püügikoormust, 
pidades silmas: 

Or. da

Selgitus

Muutes väiksemaid kvoote, ei ole vaja muuta püügikoormust ning seepärast ei peaks see 
olema nõue, vaid võimalus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Article 1 – point 4
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Article 8e – paragraph 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Püügivõimsust võib üle kanda üksnes 
selliselt püügivahendite rühmalt, mille 
tursasaak on püügikoormuse ühiku kohta 
suurem kui püügivahendite rühmal, millele 
püügivõimsus üle kantakse. Ülekandmist 
taotlev liikmesriik esitab vajaliku teabe 
saagi suuruse kohta.

3. Püügivõimsust võib põhimõtteliselt üle 
kanda üksnes selliselt püügivahendite 
rühmalt, mille tursasaak on püügikoormuse 
ühiku kohta suurem kui püügivahendite 
rühmal, millele püügivõimsus üle kantakse. 
Kui ülekandmine toimub ühelt 
püügivahendite rühmalt teisele 
püügivahendite rühmale, millel on 
suurem püügikoormus ühiku kohta, 
kohaldatakse ülekantava püügikoormuse 
suhtes vähendamist konkreetsemalt 
määratletud parandusteguri abil. 
Ülekandmist taotlev liikmesriik esitab 
vajaliku teabe saagi suuruse kohta.

Or. da

Selgitus

Oluline on piisav paindlikkus, et vastata välistele tingimustele. Näiteks kütuse hinnatõus võib 
soodustada kalurite üleminekut vähem kütust tarbivate nakkevõrkudega kalapüügile, ent kui 
sellistel nakkevõrkudega kaluritel on näiteks suurem saak püügikoormuse ühiku kohta kui 
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piimtraalidega kaluritel, ei saa toimuda püügikoormuse ülekandmist esildatud artikli 8e lõike 
3 kohaselt.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 423/2004
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsustamismenetlus välja jäetud
Kui käesolevas määruses on ette nähtud, 
et otsuse teeb nõukogu, teeb nõukogu 
otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega 
komisjoni ettepaneku põhjal.

Or. da

Selgitus

Ei tohiks kehtestada konkreetseid otsustamismenetlusi, mis välistavad parlamendi osaluse 
otsustamisprotsessis, kui selleks ei ole täiesti erandlikku põhjendust.
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SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Alates 2000. aasta novembrist on Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu (ICES) juhtinud 
tähelepanu asjaolule, et Põhjameres ja Šotimaa läänepoolsemates vetes on tõsine tursavarude 
hävimise oht, ning sama aasta detsembris toimunud nõukogu istungil väljendasid 
kalandusministrid ja komisjon muret varude kriitilise olukorra pärast.

Sellega seoses täheldati, et püügisurve on liiga suur ning püütakse liiga palju noorkalu, mis 
põhjustab suurel hulgal kala vette tagasilaskmist. Mõlemad tegurid on vähendanud 
täiskasvanud kalade (biomassi) kvantiteeti sellise tasemeni, et on väga tõenäoline, et varud ei 
suuda end enam taastoota paljunemise teel. Kui püügisurve jääb samaks ning noorkalu 
püütakse jätkuvalt sellistes suurtes kogustes, ei ole varud jätkusuutlikud. Varud on kriitilises 
seisus ja seepärast on hädasti tarvis varude taastamise kavu, nagu märkis komisjon oma 
teatises tursa- ja merluusivarude taastamise kohta ühenduse vetes ja nendega piirnevatel 
veealadel (KOM(2001)326).

2004. aastal võttis nõukogu vastu tursavarude taastamise kava, mille üldine eesmärk on 
tagada tursavarude ohutu taastumine teadlaste soovitatud ennetusliku varuni viie kuni kümne 
aasta jooksul.

KOMISJONI ESILDATUD MUUDATUSED

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STEFC) soovituste kohaselt ei ole lubatud 
kogupüügi, tehniliste meetmete ja püügikoormuse haldamist käsitlevate täiendavate 
õigusnormide ühine vähendav mõju olnud kaugeltki piisav kalastussuremuse vähendamiseks 
tursavarude taastumist võimaldava tasemeni. Võttes arvesse seda hinnangut ja saadud 
kogemusi, esitas komisjon 2008. aasta aprillis ettepanekud järgmisteks muudatusteks:

Eesmärgid tuleb läbi vaadata, et saada suurim jätkusuutlik saagikus, isegi kui ookeanide 
seisund muutub ülemaailmse soojenemise tagajärjel.

Püügikoormuse haldamise süsteemi tuleb lihtsustada, sest see on muutunud nii keerukaks, et 
vaja on uut süsteemi, mis põhineks liikmesriikide hallatavatel püügikoormuse ülemmääradel, 
uus süsteem oleks paindlikum ja aitaks seega saavutada tõhusamat rakendamist.

Kava tuleb kohandada taastumise eri tasemetega ning seetõttu sisaldab kava modulaarset 
strateegiat, mille puhul kohandatakse kalastussuremust vastavalt saavutatud 
taastumistasemele.

Tuleb kehtestada selged eeskirjad, mida kohaldada, kui teadlased ei suuda kalavarude 
seisundit täpselt hinnata.

Vaja on vähendada tursa vette tagasilaskmist, kehtestades uued mehhanismid, et soodustada 
kalurite osalemist tursapüügi vältimise programmides. 
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Taastamiskava tuleb laiendada, hõlmates sellega Keldi mere, sest sealse tursavaru puhul 
toimub samasugune ülepüük nagu muude ühenduse vetes asuvate tursavarude puhul.

Üldplaanis soovib komisjon olemasolevat tursavarude taastamise kava muuta, et see oleks 
terviklikum, kohandatud vastavalt viimase aja suundumustele, lihtsam, tõhusam ning 
hõlpsamini rakendatav, jälgitav ja kontrollitav.

RAPORTÖÖRI MÄRKUSED 

Taastamiskava edukus sõltub ka sellest, et ei lossitaks ebaseadusliku, teatamata või 
reguleerimata kalapüügiga püütud kala. Seepärast on järelevalve ja kontroll olulised vahendid, 
et tagada kalandust käsitlevate õigusaktide jõustamine.

Arvestades tursapüügi tähtsust, tursapüügi mõju muude liikide püügile, kaalul olevaid olulisi 
majanduslikke ja sotsiaalsed huve, tuleb tursavarude taastamise kava edukalt rakendada.

Tursavarude taastamise kava mõjutab oluliselt kalandussektorit ja sellega seotud kohalikke 
kogukondi, ent kui kava ei ole edukas, on tagajärjed ka muude tegurite samaks jäädes isegi 
suuremad ja tõsisemad, seepärast peab tursavarude taastamise kava edukus olema esmatähtis.

Puht bioloogilisest vaatepunktist oleks tursavarude kiire taastumise soodustamise parim 
meetod täielikult keelustada kogu püük, kui on tursapüügi oht. Sellisel lähenemisviisil oleks 
tohutu sotsiaalne ja majanduslik mõju, sest turska püütakse mitme kalaliigiga 
püügipiirkondades, mis tähendaks ka teiste kalaliikide, sealhulgas kilttursa, merlangi, norra 
salehomaari, atlandi merilesta, hariliku merikeele, merikuradi, kammellaste jt kalade püügi 
keelamist. Et vältida lõpptulemusena sellist olukorda, peab taastamiskava andma nähtavaid 
positiivseid tulemusi.

Üldine probleem on see, et liikmesriigid ei pea kinni komisjoni ettepanekutest lubatud 
kogupüügi kohta ja selle asemel teevad kompromisse ning kehtestavad suurema lubatud 
kogupüügi kui see, mida soovitavad teadlased. Nõukogu eelmainitud 2000. aasta detsembri 
istungil võtsid kalandusministrid vastu tursa ja merluusi märgatavalt vähendatud lubatud 
kogupüügi ning seotud liikide osas mõõdukalt vähendatud lubatud kogupüügi. Kehtestati 
suurem lubatud kogupüük, kui oli komisjoni ettepanek, erandiks tursavarud Põhjameres, mille 
suhtes kohaldatakse Norraga kokku lepitud lubatud kogupüüki. Isegi kriisiolukorras ei suuda 
liikmesriigid kokku leppida meetmetes, mis oleksid rohkem kooskõlas teaduslike 
soovitustega.

Tursavarude ammendumine Atlandi ookeanis Kanada lääneranniku vetes, kuhu tursk ei ole 
tagasi tulnud, vaatamata alates 1992. aastast kehtestatud püügikeelule, peaks olema 
hoiatuseks, et mitte viivitada vajalike meetmete vastuvõtmisega.
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