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LÜHISELGITUS

Käesoleva uue komisjoni määruse eelnõu eesmärk on edendada koostööd liikmesriikide 
vahel, et juurutada säästvat kalapüüki, mis tagab kalavarude kaitse ja optimaalse kasutamise. 

Selleks peaks Euroopa Liidul võimaldama rakendada tõhusaid ja asjakohaseid abinõusid, et 
karistada riike, kes vastutavad meetmete ja tegevuse eest, mis põhjustavad varude ülepüüki, 
või kes ei tee lojaalset koostööd kokkulepitud meetmete vastuvõtmiseks. 

Komisjoni uus määrus sisaldab erinevaid meetmeid selleks, et karistada riike, kes 
võimaldavad mittesäästvat kalapüüki, tagamaks Euroopa Liidule ja asjaomastele 
kolmandatele riikidele ühist huvi pakkuvate kalavarude pikaajaline jätkusuutlikkus. 

Meetmed on eelkõige järgmised: 
- kehtestada kvantitatiivsed piirangud sellise kala ja kalatoodete impordile Euroopa 

Liitu, mis on püütud mittesäästvat kalapüüki lubava riigi kontrolli all, ja sadamate 
kasutamise piirangud laevadele, mis sõidavad mittesäästvat kalapüüki lubava riigi lipu 
all;

- keelata liidu ettevõtjatel osta mittesäästvat kalapüüki lubava riigi lipu all sõitvat 
kalalaeva või registreerida liikmesriigi lipu all sõitvat kalalaeva ümber mittesäästvat 
kalapüüki lubava riigi lipu alla;

- keelata eksportida mittesäästvat kalapüüki lubavatesse riikidesse kalalaevu või 
püügivahendeid ja varusid;

- keelata eraviisilised tehingud mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega ja ühised 
püügioperatsioonid mittesäästvat kalapüüki lubavate riikide lipu all sõitvate 
kalalaevadega. 

Arvamuse koostaja leiab, et kõnealune uus määrus aitab kaasa säästva ja vastutustundliku 
kalapüügi juurutamisele ja edendamisele kogu maailmas ning et see on tihedalt seotud 
määrusega, mis käsitleb võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu. 
Seetõttu toetab ta komisjoni algatust selles valdkonnas. 

Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et poliitikavaldkondade ja arengupoliitika eesmärkide 
vahelise sidususe nimel – nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 208 – tuleks 
kalandus- ja kaubanduspoliitika ning arengupoliitika meetmete vahel tagada vastastikune 
täiendavus ja kooskõla. Seetõttu tuleks arvamuse koostaja arvates ette näha erimeetmed 
arenguriikide jaoks, võttes arvesse nende finants-, tehnilist ja materiaalset suutlikkust ning 
vajadusi. 

Lõpuks peab arvamuse koostaja vajalikuks kehtestada läbivaatamisklausel, et kontrollida 
määruse eelnõu tõhusust ja asjakohasust ning esitada vajaduse korral muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tuleb määratleda, millist liiki 
meetmeid võib võtta mittesäästvat 
kalapüüki lubavate riikide suhtes, ning 
kehtestada üldised tingimused selliste 
meetmete vastuvõtmiseks nii, et need 
põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel, on 
õiglased, kulutõhusad ja kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega, eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
asutamislepinguga.

Lisaks tuleb määratleda, millist liiki 
meetmeid võib võtta mittesäästvat 
kalapüüki lubavate riikide suhtes, ning 
kehtestada üldised tingimused selliste 
meetmete vastuvõtmiseks nii, et need 
põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel, on 
õiglased, kulutõhusad ja kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega, eelkõige Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni 
asutamislepinguga. Nende meetmete puhul 
tuleks eelkõige arvestada asjaomase riigi 
arengutaseme ja haavatavusega, et 
piirkonna arenguriikidele ei pandaks 
otseselt või kaudselt ebaproportsionaalselt 
suurt koormust kõnealuste kalavarude 
kaitsmisel.

Or. fr

Selgitus

Arvesse tuleb võtta mittesäästvat kalapüüki lubava riigi arengutaset ja haavatavust. 
Arenguriikidele ei saa tegelikult samu nõudmisi kehtestada. 
1995. aasta lepingus, mis hõlmab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 
mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete kohaldamist, eelkõige konventsiooni VII osa, on arenguriikide jaoks ette 
nähtud erisätted.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse kohaselt meetmete 
võtmisel hindab komisjon nende meetmete 
majandus-, keskkonna- ja sotsiaalset mõju 
lühikeses ja pikas perspektiivis ning nende 
rakendamisega seotud halduskoormust.

4. Käesoleva määruse kohaselt meetmete 
võtmise eel hindab komisjon nende 
meetmete majandus-, keskkonna- ja 
sotsiaalset mõju lühikeses ja pikas 
perspektiivis ning nende rakendamisega 
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seotud halduskoormust. Oma hinnangus 
võtab komisjon arvesse asjaomase riigi 
arengutaset, haavatavust, finants-, 
materiaalset ja tehnilist suutlikkust ning 
tagajärgi, mis kaasnevad nende 
kõnealustes riikides rakendatud 
meetmetega. 

(Komisjoni ettepaneku prantsuskeelse versiooni ekslikud järjekorranumbrid tuleb 
parandada.)

Or. fr

Selgitus

On oluline, et komisjon võtaks hindamisel arvesse arenguriikide erilist olukorda ja 
arengupoliitika meetmeid neis riikides. Meetmed peavad olema järjepidevad ja vastastikku 
täiendavad. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Läbivaatamine ja aruandmine

Komisjon vaatab läbi käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kaks aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist ja 
seejärel iga kolme aasta tagant.
Aruandes tuleb eelkõige hinnata:
– riike, kelle suhtes meetmeid kohaldati;
– komisjoni tegevust;
– kõiki korrigeerimisi, mida on teinud 
riigid, kelle suhtes meetmeid kohaldati;
– meetmete mõju kalanduse 
säästlikkusele.
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
käesoleva määruse muudatusettepanekud.

Or. fr
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Selgitus

On vaja kehtestada läbivaatamisklausel, et parlament saaks vajaduse korral määrust muuta, 
et lahendada probleemid ja ületada takistused määruse kohaldamisel. 


